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se encontram previstas no artigo 2.º da Portaria n.º 292/2012, de 26 de 
setembro é atualmente exercido por diretor que em breve passará, a seu 
pedido, à situação de reforma;

Considerando que há a necessidade de exercício do mesmo cargo por 
técnico superior da Administração Pública com experiência anterior de 
dirigente e com formação em Gestão Pública;

Considerando que é necessária a transmissão atempada de conhe-
cimentos específicos e dos procedimentos utilizados na Direção de 
Serviços e nesta Direção-Geral;

Considerando que este lugar de diretor de serviços é atualmente 
exercido por dirigente nomeado em regime de substituição;

É nomeado, em regime de substituição, Luís Canha Campos, técnico 
superior do mapa de pessoal da Direção-Geral das Atividades Econó-
micas, para o exercício do cargo de Diretor de Serviços da Direção de 
Serviços da Inovação e Competitividade Empresarial, ao abrigo do 
estatuído nas disposições conjugadas do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, por se encontrarem observados todos os requisitos 
legais de provimento, exigidos pelo artigo 20.º, n.º 1 do mesmo diploma 
legal, considerando o perfil de competências demonstrado no âmbito 
da Gestão Pública, as competências técnicas e pessoais e a experiência 
anteriormente demonstrada em funções dirigentes, conforme decorre 
da respetiva nota curricular anexa.

A presente nomeação produz efeitos a 1 de setembro de 2013.
24 de julho de 2013. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.

Nota curricular
Nome: Luís Canha Campos.
Ano de Nascimento: 1973.
Formação Académica: 2002-2003 — Curso de Estudos Avançados em 

Gestão Pública — INA; 1996-1997 — Mestrado em Política Internacio-
nal no Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques 
da Universidade Livre de Bruxelas; 1995-1996 — Pós-Graduação em 
Relações Internacionais, vertente Político Diplomáticas pela Universi-
dade Lusíada e 1991-1995 — Licenciatura em Relações Internacionais 
pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Experiência profissional: Desde 1 agosto de 2011 — Técnico Superior 
na DGAE, Ministério da Economia e do Emprego, acompanhamento 
do relacionamento externo com Norte de África e Países do Golfo; 
participação na Comissão de Acompanhamento com a Venezuela, acom-
panhamento de Visitas Oficiais — Colômbia, representação de Portugal 
na Reunião anual (2011) do Secretariado Permanente do Fórum de 
Cooperação China-PLP; Subdiretor-geral na Direção-Geral do Livro 
e das Bibliotecas — Ministério da Cultura (2010-2011); Consultoria 
económica ao Governo de Cabo Verde, no quadro de adesão à OMC 
(Comércio de Serviços (2005); Técnico Superior da Direção-Geral das 
Atividades Económicas, responsável pelo relacionamento económico 
entre Portugal e os Países do Mediterrâneo Sul e do Golfo; acompa-
nhamento dos instrumentos financeiros de apoio à internacionalização 
empresarial portuguesa (2003-2010); Técnico Superior na Direção-Geral 
dos Assuntos Europeus e das Relações Internacionais do Ministério das 
Finanças; responsável pelas relações bilaterais externas de Portugal; 
apoio na preparação do ECOFIN (2001-2002) e Técnico Superior na 
Direção-Geral das Relações Económicas Internacionais do Ministério da 
Economia, preparação da Presidência Portuguesa da UE, nomeadamente 
no quadro do relacionamento externo com Norte de África e Países do 
Golfo; participação na negociação de linhas de crédito concessionais 
externas (1998-2000).

207203105 

 Direção Regional da Economia do Algarve

Aviso n.º 10565/2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de or-
denação final, homologada por despacho de 31 de julho de 2013, do 
Diretor Regional e relativa ao procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico 
superior para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, publicado no Diário da República n.º 112, 2.ª série, de 12 de 
junho, através do aviso n.º 7673/2013 e na Bolsa de Emprego Público 
através da oferta n.º OE201306/0143, no jornal de expansão nacional 
“Diário de Notícias” em 14 de junho de 2013 e na página eletrónica da 
Direção Regional da Economia do Algarve:

Candidatos admitidos:
Não houve candidatos admitidos.

Candidatos excluídos:
José Eduardo Valentim Pereira (a)

(a) Não cumpre o disposto nos n.os 2 e 5.2 do aviso n.º 7673/2013.

2 — A presente lista encontra -se afixada em local visível e público 
desta Direção Regional e disponibilizada na sua página eletrónica, 
conforme previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria supra identificada.

1 de agosto de 2013. — O Diretor Regional, Gilberto Viegas.
207183334 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 11044/2013

Aprovação de modelo complementar n.º 245.30.13.3.08
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 termos do n.º 5.1 
da Portaria n.º 962/90, de 9 de outubro e da Portaria n.º 389/98, de 6 de 
julho, aprovo o Manómetro para Pneumáticos de Veículos Automóveis, 
marca PCL, modelo D, requerido por PCL — Pneumatic Components 
Limited, com sede em Holbrook Rise, Holbrook Industrial Estate, S20 
3GE Sheffield, United Kingdom.

I — Descrição sumária
Trata -se de um manómetro para pneumáticos de veículos automóveis 

eletrónico, com dispositivo de pré -marcação, aprovado pelo Despacho de 
Aprovação de Modelo com o n.º 245.30.11.3.25, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 48/2012, de 7 de março.

II — Alteração complementar
O manómetro para pneumáticos de veículos automóveis, marca 

PCL, modelo D, poderá diferir do modelo inicialmente aprovado, nas 
versões 82S, 83S, 87S e 88S (séries torres de ar), para gama de funcio-
namento de 0,3 bar a 5,50 bar.

III — Inscrições e selagem
Os instrumentos fabricados ao abrigo desta aprovação complementar 

deverão manter as inscrições e selagens de acordo com o Despacho de 
Aprovação de Modelo com o n.º 245.30.11.3.25.

IV — Marcação
Os instrumentos ao abrigo deste Despacho, deverão ser marcados na 

placa de identificação e características, de forma bem legível e de modo 
a garantir a sua inviolabilidade, com o símbolo constante do anexo I 
da Portaria n.º 962/90, de 9 de outubro, com a identificação numérica 
apresentada no símbolo correspondente ao símbolo de aprovação: 

  
 15 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-

ques dos Santos.
307150131 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.

Aviso n.º 10566/2013
Por Despacho de 10 de julho de 2013 da Presidente do Conselho 

Diretivo do LNEG, I. P., foi nomeado o júri das provas de acesso à 
categoria de Investigador Auxiliar, requeridas pela Assistente de Inves-
tigação Maria Carlota Leitão Redol de Santa Maria Oliveira Duarte, nos 
termos do disposto n.º 3 do artigo 19.º e do artigo 20.º do Decreto -Lei 
n.º 219/92, de 15 de outubro, aplicável por força do disposto no n.º 1 
do artigo 62.º do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril e delegada a 
presidência do júri.

Composição do Júri:
Presidente (por delegação): Doutor Helder José Perdigão Gonçalves, 

Vogal em exercício do Conselho Diretivo, e Diretor do Laboratório de 
Energia, do LNEG, Laboratório Nacional de Energia e Geologia.




