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 Direção Regional da Economia
de Lisboa e Vale do Tejo

Despacho n.º 9298/2013
O Decreto Regulamentar n.º 58/2007, de 27 de abril, definiu a natu-

reza, missão, atribuições e o tipo de organização interna das direções 
regionais da economia. Assim ao abrigo do n.º 4 do artigo 21.º da Lei 
n.º 4/2004, de 15 de janeiro, a estrutura nuclear dos serviços, bem como 
a definição das atribuições e competências das respetivas unidades 
orgânicas, são aprovadas por Portaria.

Considerando a publicação da Portaria n.º 537/2007, de 30 de abril, 
que fixa a estrutura nuclear das direções regionais da economia e as 
respetivas competências, impõe -se, proceder com a maior brevidade à 
nomeação de um responsável para a Divisão de Energia Elétrica, que 
acumulará as competências da área dos Combustíveis, para que seja 
garantido o normal funcionamento da Direção de Serviços de Energia 
desta Direção Regional.

Considerando ainda que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as al-
terações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezem-
bro, estabelece, no n.º 1 do artigo 27.º, que os cargos dirigentes podem 
ser exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura de lugar.

Assim, ao abrigo, dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 com 
as alterações supra referidas, verificando -se todos os requisitos legais 
exigidos, nomeio, em regime de substituição, no cargo de chefe de divisão 
de energia elétrica, cargo de direção intermédia de 2° grau, o licenciado 
Vítor Paulo Duarte Cabral, com efeitos a partir de 1 de julho de 2013.

O nomeado possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados 
à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e detém competên-
cias e aptidões para o exercício do cargo, conforme resulta da síntese 
curricular, anexa ao presente despacho.

4 de julho de 2013. — O Diretor Regional da Direção Regional da 
Economia de Lisboa e Vale do Tejo, Ricardo Jorge Lima de Sousa Emílio.

Síntese Curricular
Nome — Vítor Paulo Duarte Cabral
Data de nascimento — 14 de março de 1964

Habilitações académicas
1987 — Bacharelato em Engenharia de Máquinas pelo Instituto Su-

perior de Engenharia de Lisboa
1992 — Licenciatura em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior 

de Engenharia de Lisboa

Experiência profissional
Entre fevereiro de 1988 e maio de 1990 — Iniciou a atividade profissio-

nal na firma J.B. Corsino, prosseguida na Automática Elétrica Portuguesa e 
continuada na Indelma, sempre com funções na área da gestão de produção.

Em 07/05/1990 passou a integrar o quadro de pessoal da Direção de Servi-
ços Regional de Lisboa da então Direção -Geral de Energia, como técnico, na 
sua Divisão de Combustíveis. Desde 10/11/1993, já integrado na Delegação 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo (DRIELVT), passou a exercer funções de 
técnico superior, abrangendo, entre outros, os seguintes domínios:

— Licenciamento e fiscalização das instalações de armazenamento 
de produtos de petróleo e abastecimento de produtos de petróleo e de 
postos de abastecimento de combustíveis;

— Licenciamento de redes e ramais de distribuição de gás;
— Análise de caráter técnico de projetos de revisão de legislação e 

regulamentação técnica no domínio da administração energética, no 
âmbito da colaboração com a Direção -Geral de Energia e Geologia;

— Apoio à gestão e atualização da aplicação informática de suporte 
à Direção de Serviços;

Em fevereiro último, passou também a acompanhar auditorias de 
reconhecimento de empresas de manutenção de ascensores (EMA), 
bem como aos respetivos técnicos responsáveis e a exercer funções de 
Gestor Local de Energia e Carbono (GLEC).
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 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 9299/2013

Aprovação de modelo n.º 501.91.13.3.07
No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do 

artigo 8.º, do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro e nos 
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termos do n.º 5.1 da Portaria 962/90, de 9 de outubro e da Porta-
ria 1129/2009, de 1 de outubro, aprovo o instrumento de medição 
e registo de temperatura da marca Eliwell modelo Memory 1000, 
fabricado por Eliwell Controls S.R.L., com sede em Via dell’ indus-
tria, 15 Zona Industriale Paludi 32010, Pieve d’ Alpago, (Belluno), 
Itália e requerido por Eliwell Iberica, S. A., com sede em Poligono 
Vara de Quart C/ dels Traginers, n.º 5 46014, (Valência), Espanha.

1 — Descrição sumária
Este modelo foi concebido para registar, e memorizar as temperatu-

ras do ar em instalações de depósito e armazenagem dos alimentos, à 
temperatura controlada.

A leitura de temperatura é baseada na grandeza elétrica onde um 
algoritmo transforma o valor de resistência do sensor NTC em valores 
de temperatura (ºC).

Este registador de temperatura apresenta os tipos MEMORY 1240 E 
(com impressora e 4 sensores), MEMORY 1245.E (sem impressora e 
4 sensores), MEMORY 1280.E (com impressora e 8 sensores) e ME-
MORY 1285.E (sem impressora e 8 sensores).

Estas versões apresentam as dimensões de 210 mm × 245 mm × 
90 mm (IP 20).

Os registos de dados armazenados dentro do registador de tempera-
tura têm validade metrológica (software interno que permite a gestão 
integral do equipamento e se identifica mediante o sistema operativo: 
Tewis OS  3.61 e com o firmware 6.01E).

Os registos de dados transferidos, através da porta de série para um disposi-
tivo de armazenamento externo ou computador carecem de valor metrológico.

2 — Constituição
O Instrumento de medição e registo de temperatura da Eliwell é 

constituído por:
Registador de temperatura Memory 1000 da Eliwell
Sensor(es) de temperatura NTC

O registador, caixa fabricada em plástico, para montagem na parede ou em 
painel consiste num dispositivo de visualização gráfica ou numérica através 
de um dispaly LCD, registo, impressão (opcional) e teclas de acesso à pro-
gramação. Este dispositivo dispõe das seguintes interfaces de comunicação:

Porta de série RS -232, para conexão ao software de descarga de dados 
Memory 1000 DataManager 3.5 ou superior

Ranhura para cartão SD para descarga de dados através de um cartão 
SD. Os dados que se podem descarregar por este cartão, são os mesmos 
dados descarregados através da porta RS -232. Para visualização destes 
dados é necessário utilizar o software de descarga de dados Memory 1000 
DataManager 3.5 ou superior, que carece de valor metrológico.

Porta RS -232 para conexão de um modem GSM para envio de alarmes SMS
Porta RS -485 para conexão do sistema de supervisão Televis.

Sensor de temperatura
Sensores de temperatura NTC 103 AP -2, NTC — Negative Tempe-

rature Resistor, tipo 10 kΩ a 25ºC.
Comprimento do cabo: até 100 m
Comprimento do sensor: 40 mm
Diâmetro do sensor: 6 mm
Material de revestimento: Aço Inox

3 — Características metrológicas
Este instrumento foi classificado na classe de exatidão 1, de acordo 

com a Norma n.º NP EN 12830 e demais características metrológicas 
de acordo com o seguinte:

Intervalo de indicação:  -30ºC a +30ºC
Condições de funcionamento: +5ºC a +40ºC
Condições limites: 0ºC a +50ºC
Condições de armazenagem e de transporte:  -20ºC a +60ºC
Tempo de resposta do sensor (T90) < 10 minutos
Erro da duração do registo de tempo: 0,1 %
Intervalo mínimo de registo: 1 minutos
Tipo de ambiente climático: A
Aptidão ao uso: S

4 — Inscrições
Os instrumentos comercializados ao abrigo deste Despacho deverão 

possuir em placa própria ou autocolante destrutível, as seguintes ins-
crições de forma legível e indelével:

Marca;
Modelo;
Número de série;
Nome ou marca do fabricante ou do importador;
Classe de exatidão (1);
Aptidão para a armazenagem (S);
Tipo de ambiente climático (A);
Intervalo de medição em graus Celsius (ºC).

5 — Marcação
Os instrumentos deverão possuir de forma bem legível, com o símbolo 

constante do anexo I da Portaria n.º 962/90, de 9 de outubro, a marcação 

com a identificação numérica apresentada no simbolo correspondente 
ao símbolo de aprovação: 

  
 6 — Selagem
Os instrumentos importados ao abrigo desta aprovação serão selados 

e ou punçoados de acordo com o esquema de selagem publicado em 
anexo a este Despacho.

Condições particulares de verificação
Antes de qualquer operação de verificação, é necessário certificar -se 

da conformidade da versão do software/firmware do aparelho com as 
disposições da presente decisão.

Versão de sistema operativo: Tewis OS 3.61
Versão de firmware: 6.01E

Estas versões foram avaliadas de acordo com o guia Welmec 7.2, 
edição 5 e foram validados os seguintes requisitos: Tipo P, extensões L 
e aplicada uma classe de risco C.

7 — Validade
A validade desta aprovação de modelo é de dez anos a contar da data 

de publicação no Diário da República.
8 — Depósito de modelo
Ficam depositados no Instituto Português da Qualidade desenhos e 

fotografias do modelo aprovado por este Despacho e um exemplar do 
instrumento nas instalações do requerente.

2 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Marques 
dos Santos.

Selagem 

  
 Os quatro pontos de selagem indicados na placa constante do interior 

do registador impedem o acesso ao jumper que bloqueia a escrita da 
memória flash do equipamento que contém o código binário do programa 
e o acesso às sondas de temperatura, impedindo a sua manipulação.
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 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DO EMPREGO
E DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE

E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P.

Declaração de retificação n.º 798/2013
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 8868/2013, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 8 de julho de 2013, retifica -se 
que, a p. 21332, onde se lê «Nomeio ao abrigo do disposto no artigo 27.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, o licenciado Jaime Luís 
Fernandes Costa, em regime de substituição,» deve ler -se «Foi nomeado 
por despacho de 11 de fevereiro de 2013, do presidente do conselho dire-
tivo do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P., ao abrigo do 
disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, 
o licenciado Jaime Luís Fernandes Costa, em regime de substituição,».

9 de julho de 2013. — O Diretor de Serviços de Administração, José 
Luís dos Santos.
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