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 Despacho n.º 13508/2013
A TAP — Transportes Aéreos Portugueses, S. A., com sede no Edifício 

25, Aeroporto de Lisboa, 1704 -801 Lisboa, requereu uma autorização 
para a exploração de serviços aéreos regulares extracomunitários, em re-
gime de code -share, enquanto marketing carrier, na rota Lisboa — Kuala 
Lumpur — Lisboa.

Tendo a requerente cumprido os requisitos exigíveis para o efeito, 
determino, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 116/2012, de 29 de maio, no 
uso das competências delegadas pelo Conselho Diretivo do INAC, I. P., 
conforme subalínea i) da alínea d) do n.º 2.2, da Deliberação n.º 70/2012, 
publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 15, de 20 de janeiro 
de 2012, o seguinte:

1 — É concedida à empresa TAP — Transportes Aéreos 
Portugueses, S. A., uma autorização para a exploração de serviços aé-
reos regulares extracomunitários, em regime de code -share, enquanto 
marketing carrier, na rota Lisboa — Kuala Lumpur — Lisboa.

2 — Pela concessão da presente autorização são devidas taxas, de 
acordo com o estabelecido no artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 116/2012, 
de 29 de maio e artigo 2.º da Portaria n.º 464/92, de 5 de junho.

3 de outubro de 2013. — O Vice -Presidente, Paulo Alexandre Soares.
207312472 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 13509/2013

Renovação da aprovação de modelo n.º 245.04.13.3.13
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 422/98, de 21 de 
julho, renovo a aprovação de modelo dos Manómetros, marca APRO, mo-
delo RCH 100, requerido por F. Louro — Eletrotecnia e Máquinas, L.da, 
com sede na Azinhaga da Fonte, 17, 1500 -275 Lisboa.

I — Descrição sumária
Trata -se de um manómetro para utilização com ou sem líquido amor-

tecedor e é constituído por uma caixa e um aro de fixação em Aço Inox. 
O elemento sensor da pressão e elástico, tubo de Bourdon.

Por não existirem quaisquer modificações em relação ao modelo ori-
ginal, aprovado pelo Despacho de Aprovação 245.04.03.3.10, publicado 
no Diário da República n.º 245, de 22 de outubro de 2003, 3.ª série, 
mantêm -se a configuração, aspeto, esquema de selagem e demais ca-
racterísticas metrológicas do referido modelo original.

1 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos.
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 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 12933/2013

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 6 (seis) 
postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior

do mapa de pessoal do Turismo de Portugal, I. P.
1 — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 2 e 4 do artigo 6.º, 

da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º e do artigo 50.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, n.º 34/2010, de 2 de setem-
bro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 
66 -B/2012, de 31 de dezembro, de ora em diante designada LVCR, e no 
n.º 3 do artigo 4.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, faz -se público 
que, por deliberação do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, de 
18 de setembro de 2013, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de seis 
postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior do mapa de 
pessoal do Turismo de Portugal, I. P. na modalidade de relação jurídica 
de emprego público a constituir por contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

2 — Para efeitos do estipulado no n.os 1 e 3 do artigo 4.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, declara -se não estarem constituídas reser-
vas no próprio serviço e não ter sido efetuada consulta prévia à ECCRC, 
por ter sido considerada temporariamente dispensada, uma vez que ainda 

não foi publicitado qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento.

3 — O presente procedimento concursal visa o recrutamento por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
o preenchimento dos postos de trabalho mencionados no precedente 
ponto 1, sendo o recrutamento efetuado de entre trabalhadores com uma 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previa-
mente estabelecida nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro.

4 — Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 53.º da lei n.º 66 -B/2012, de 
31 de dezembro, não poderão ser opositores ao presente procedimento 
concursal os trabalhadores de órgãos e serviços das administrações 
regionais e autárquicas.

5 — Legislação aplicável: O presente procedimento concursal rege-
-se pelas disposições contidas na LVCR, com as alterações introduzi-
das pelas Leis n.os 64  -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 
de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 
64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66 -B/2012, de 31 de dezembro e na Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e no Código do Procedimento Administrativo.

6 — Prazo de validade: o presente procedimento é válido para os 
postos de trabalho em referência e caduca com a sua ocupação, sem 
prejuízo das demais causas legalmente estabelecidas para a cessação 
do procedimento concursal.

7 — Caracterização dos Postos de Trabalho a preencher e identificação 
dos respetivos locais de trabalho de exercício das funções:

7.1 — Seis postos de trabalho de técnico superior com local de traba-
lho em Lisboa na sede do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., identi-
ficados pelas seguintes referências e respetivo descritivo funcional:

Referência TS1/DPE/2013
Conceção e desenvolvimento de dossiers de análise de mercados 

emissores de turistas para Portugal, incluindo a identificação de indi-
cadores relevantes para a análise e respetivas fontes, o tratamento de 
dados e a elaboração de relatório.

Desenvolvimento de estudos e análises sobre o desempenho de setores 
específicos da atividade turística.

Acompanhamento do desenvolvimento de inquéritos de avaliação de 
impacte e satisfação dos turistas e da respetiva divulgação.

Gestão de contratos de financiamento ou parceria com agentes da 
atividade turística.

Requisitos específicos:
Habilitações académicas: Licenciatura na área das Ciências Sociais.

Conhecimentos e capacidades específicos:
Conhecimento de conceitos estatísticos para o turismo;
Conhecimento de metodologias estatísticas;
Conhecimento de indicadores e fontes estatísticas nacionais e inter-

nacionais;
Conhecimento da organização e funcionamento da atividade turística 

nacional e regional, e da respetiva cadeia de valor;
Capacidade de relacionamento institucional com entidades públicas 

e privadas ligadas ao setor do turismo;
Conhecimento de software de tratamento e análise de dados;
Conhecimento dos sistemas de informação de utilização transversal 

no instituto e de partilha de conteúdos técnicos em plataformas tecno-
lógicas;

Conhecimento de Inglês, escrito e falado;
Conhecimento do regime legal da contratação pública;
Capacidade de planeamento, organização, iniciativa e autonomia na 

realização das suas tarefas.

Experiência profissional:
Experiência profissional comprovada em funções semelhantes às do 

descritivo funcional.

Referência TS2/DPE -DEP/2013
Conceção e desenvolvimento de metodologias para lançamento de 

operações estatísticas realizadas pelo Turismo de Portugal, I. P., tenden-
tes a assegurar a monitorização da atividade turística nacional e regional, 
assim como dos seus diversos setores.

Conceção e gestão de bases de dados de suporte às operações esta-
tísticas, tratamento de dados estatísticos e acompanhamento da imple-
mentação de sistemas de gestão e análise de dados.

Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa sobre boas práticas metodo-
lógicas relacionadas com o tratamento e análise de operações estatísticas 
desenvolvidas pelo Turismo de Portugal, I. P.




