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pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria 
do município de Alcoutim e nesta Direção Regional, sita em Rua Prof. 
António Pinheiro e Rosa, 8005 -546 Faro com o telefone 289896600, 
fax 289896690, e -mail dre -algarve@drealg.min -economia.pt, todos os 
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, 
a contar da publicação deste édito no “Diário da República”, o projeto 
apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., para o estabeleci-
mento de Linha Aérea a 15 kV, FR15 -182 -5 Pão Duro (nova origem), 
com 150.47 metros, a partir do apoio n.º 22 da linha aérea FR15 -182 
SE Cachopo — Vaqueiros ao PTD ACT 0041 Pão Duro; a estabelecer 
em Pão Duro, freguesia de Vaqueiros, concelho de Alcoutim, a que se 
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquele 
Município, dentro do citado prazo.

19 de setembro de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos 
Mascote.

307299027 

 Gabinete de Estratégia e Estudos

Despacho n.º 13118/2013
Tendo em conta o desenvolvimento do funcionamento das Equipas 

Multidisciplinares criadas pelo Despacho n.º 15304/2012, de 29 de no-
vembro, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, 
de 15 de janeiro, dou por finda a designação do licenciado Marco António 
Boialvo Gomes, Especialista de Informática, do mapa de pessoal do 
Gabinete de Estratégia e Estudos como chefe da Equipa Multidisci-
plinar de Análise de Conjuntura, para o qual havia sido nomeado, pelo 
Despacho n.º 4996/2013 publicado no Diário da República, 2.ª série, de 
12 de abril, designando para o lugar a mestre Maria Manuela Miranda 
Paixão, técnica superior do Gabinete de Estratégia e Estudos.

O presente despacho produz efeitos a 1 de outubro de 2013.
2 de outubro de 2013. — O Diretor, João Reis Carvalho Leão.

207298825 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 13119/2013

Aprovação complementar de modelo n.º 245.71.13.3.10
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 962/90, de 9 de outubro e da Portaria n.º 977/2009, de 1 de 
setembro, aprovo a alteração complementar do sonómetro da marca 
01dB, modelo DUO, fabricado por 01dB -Metravib, 200 Chemin des 
Ormeaux, 69578 Limonest FRANCE, e requerido pela firma MRA 
Instrumentação, S. A., com sede no Taguspark, Edifício Ciência II, 1 -B 
2740 -120 Porto Salvo, Portugal.

1 — Descrição sumária
O sonómetro integrador de classe de exatidão I, marca 01 dB, 

modelo DUO, aprovado pelo despacho de aprovação de modelo 
n.º 245.71.12.3.15, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 146, 
de 30 de julho de 2012, poderá funcionar com ou sem o Kit DMK01.

Em locais de medição pouco seguros ou de difícil acesso, poderá ser 
utilizado o Kit DMK01, permitindo que o sonómetro aprovado, marca 
01 dB, modelo DUO permaneça num lugar seguro.

2 — Constituição
Caso funcione com o Kit DMK01, o sonómetro terá uma nova cadeia 

de medição, constituída por:
2.1 — Microfone de ½ polegada capacitivo pré - polarizado, marca 

G.R.A.S, modelo 40CD;
2.2 — Cabo de extensão de microfone, 01 dB Metravib, modelo 

RAL 135, com 10 metros de comprimento;
2.3 — Pré -amplificador de sinal integrado, 01 dB Metravib, modelo 

PRE22;
2.4 — Um dispositivo anti -vento de ogiva 01 dB Metravib, modelo 

RA0208;
2.5 — Corpo do sonómetro onde está toda a eletrónica de tratamento 

de sinal, incluindo o display de visualização.
3 — Inscrições:
Os instrumentos comercializados ao abrigo deste despacho de apro-

vação deverão possuir em placa própria as seguintes inscrições de forma 
legível e indelével:

Marca e modelo;
Nome e morada do fabricante ou importador;

Ano e número de série;
Intervalo de medição e classe de exatidão;
Símbolo da aprovação de modelo.

4 — Marcações:
Os sonómetros deverão ser marcados na placa de identificação e 

características, de forma bem legível e de modo a garantir a sua invio-
labilidade, 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: 

  
 5 — Selagem:
Os sonómetros integradores fabricados ao abrigo desta aprovação 

serão selados de acordo com o esquema de selagem publicado no anexo 
ao despacho de aprovação de modelo n.º 245.71.12.3.15, publicado na 
2.ª série do Diário da República, n.º 146, de 30 de julho de 2012.

6 — Validade:
Esta Aprovação Complementar de Modelo tem a validade referida no 

ponto 7 do despacho de aprovação de modelo original.
27 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-

ques dos Santos.
307266035 

 Despacho n.º 13120/2013

Aprovação de modelo n.º 301.25.13.3.12
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 962/90, de 9 de outubro e da Portaria n.º 978/2009, de 1 de 
setembro, requer a firma TICKETCODE — Comércio e Montagem de 
Equipamentos Elétricos, Unipessoal, L.da, com sede em Baticova, Pé 
da Serra, 3250 -149 Alvaiázere, Portugal, a renovação da aprovação de 
modelo do sistema de gestão de parques de estacionamento, marca Ti-
cketcode, modelo Barcode Sistem, fabricado por TICKETCODE — Co-
mércio e Montagem de Equipamentos Elétricos, Unipessoal, L.da, com 
sede em Baticova, Pé da Serra, 3250 -149 Alvaiázere, Portugal.

I — Descrição sumária:
O sistema de gestão de parques de estacionamento é um equipamento 

destinado à medição do tempo de estacionamento de veículos, o qual 
deverá ser composto, no mínimo, por uma central de gestão, podendo 
ser complementarmente ligado a outros periféricos, tais como interfaces 
de entrada e saída e máquinas de pagamento automático, devendo todos 
os componentes que constituem o sistema estar sincronizados no tempo.

Por não existirem quaisquer modificações em relação ao modelo origi-
nal, aprovado pelo despacho de aprovação de modelo n.º 301.22.07.03.18, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 03 de de-
zembro de 2007, renovado pelo despacho de aprovação de modelo 
n.º 301.22.10.03.05, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 57, 
de 3 de março de 2010, mantendo -se a configuração, aspeto, esquema 
de selagem e demais características metrológicas do referido modelo 
original.

II — Marcações:
Os sistemas de gestão de parques de estacionamento fabricados ao 

abrigo desta aprovação, deverão ser marcados na placa de identifica-
ção, de forma bem visível, com o símbolo que consta do anexo n.º 1 
da Portaria n.º 962/90, de 09 de outubro, com a respetiva identificação 
numérica seguinte: 

  
 III — Selagem:
Nos equipamentos constituintes, incluindo o computador central e os 

diversos periféricos, após o controlo metrológico, deverão ser apostos 
o símbolo de verificação metrológica correspondente.
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IV — Validade:
A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, a contar da data 

de publicação no Diário da República.

27 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos.

307267875 

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1856/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do 
artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que, 
por deliberação do Conselho Diretivo do LNEC, I. P., de 2013 -04 -29, 
foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna da técnica 
superior, Cristina Neves Cabral Ferreira da Silva, nos termos do n.º 2 
do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação 
dada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, tendo sido celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a 18 de abril de 2013. A trabalhadora mantém a remuneração 
que já vinha auferindo, correspondente entre a 5.ª e a 6.ª posição remu-
neratória da categoria e entre o nível remuneratório 29 e 30 da tabela 
remuneratória única.

1 de outubro de 2013. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos 
e Logística, Ana Paula Seixas Morais.

207293705 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e da Conservação da Natureza

Despacho n.º 13121/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 3.°, nos nºs 1, 

2 e 3 do artigo 11.° e no artigo 12.° do Decreto -Lei nº 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo para exercer as funções de chefe do meu Gabinete, a 
licenciada Teresa Sofia Rodrigues Louzada Mouro Ferreira Gündersen 
Marques, técnica superior do Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas, I.P., com efeitos a 1 de agosto.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, 
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente des-
pacho.

3 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

25 de setembro de 2013. — O Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto.

Nota Curricular
Dados Pessoais:
Teresa Sofia Rodrigues Louzada Mouro Ferreira Gündersen Marques, 

nascida em Luanda, Angola, a 29 de julho de 1970.

Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito, na menção de Jurídicas, pela Faculdade de 

Direito de Lisboa, em 1993.

Experiência profissional:
Exerceu a atividade de advocacia nas diversas áreas do Direito, in-

gressando no IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e das 
Pescas, I.P., então IFADAP, em 1998. De 2000 a 2010, integra a Estrutura 
de Apoio Técnico do Programa Operacional Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural (Programa Agro) do QCA III, exercendo funções de apoio 
jurídico, organização e de comunicação, de auditoria e controlo. Em 
2010, é nomeada coordenadora do Gabinete de Auditoria Interna do 
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.. Com a 
criação do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
I.P., resultante da extinção, por fusão, da Autoridade Florestal Nacional 
(AFN) e do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 

I. P. (ICNB), é nomeada, em regime de substituição, Chefe de Divisão 
do Gabinete de Auditoria e Qualidade.

207292052 

 Despacho n.º 13122/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo 3.°, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.° e no artigo 12.° do Decreto -Lei n.° 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunta do meu 
Gabinete, a licenciada Maria de Lurdes Martins de Serpa Carvalho, 
técnica superior do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 
I.P., com efeitos a 1 de setembro de 2013.

2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados 
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos 
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto -lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, 
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente des-
pacho.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

25 de setembro de 2013. — O Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto.

Nota Curricular
Dados Pessoais:
Maria de Lurdes Martins de Serpa Carvalho, nascida em Lisboa a 

24/9/1960.

Habilitações académicas:
Licenciatura em Biologia, ramo científico, pela Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa (1985); pós -graduação em Direito e Políticas 
de Ambiente ISMAG (Instituto Superior de Matemáticas e Gestão) 
(1998), concluiu a componente curricular do curso de doutoramento em 
Gestão Interdisciplinar da Paisagem (Universidade de Évora, Instituto 
Superior de Agronomia e Universidade dos Açores).

Experiência profissional:
Em 1984 ingressa no Serviço Nacional de Parques, Reservas e Con-

servação da Natureza. Diretora de Serviços de Conservação da Natureza 
(1999). Assessora no Gabinete do Secretário de Estado do Ordena-
mento do Território e no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território (2003 e 2004). 
Vice -Presidente do Instituto da Conservação da Natureza (2004 -2008). 
Chefe de Divisão da Conservação da Biodiversidade do Departamento 
de Recursos Naturais e Conservação da Natureza (em regime de subs-
tituição) (2012 e 2013).

Outras atividades:
Coordenadora Executiva do Plano de Ação para a Conservação do 

Lince -ibérico em Portugal, implementação do Centro Nacional de Re-
produção de Lince Ibérico, em Silves, e do Iberlince, projeto cofinan-
ciado pelo LIFE. Representante de Portugal, na Comissão Europeia, em 
Comité Habitats, Grupo de Peritos em Biodiversidade e nos Grupos de 
Trabalho Científico da CITES, integrou delegações nacionais a diversas 
COP sobretudo da Convenção de Washington/CITES, Representante 
Europeia durante a Presidência de Portuguesa, em Kyoto (1992) e Nai-
robi (2000).

Participação na elaboração de planos de ordenamento de áreas pro-
tegidas e do Plano Setorial da Rede Natura 2000. Vogal das Comissões 
Diretivas dos Parques Naturais da Arrábida e do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina. Membro da Comissão Nacional da Reserva Ecológica 
Nacional e do seu Secretariado Técnico. Formadora em cursos de especia-
lização e ações de formação na área temática da conservação da natureza.

207306121 

 Despacho n.º 13123/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal no meu 
Gabinete, Fernanda Maria Pombo Teixeira Sobral, assistente técnica da 
Direção Geral do Território, com efeitos a 1 de Setembro de 2013.

2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados 
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos 
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto -lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, 
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente des-
pacho.




