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de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao 
financiamento do terrorismo.

2 — A presente delegação abrange, em geral, as competências para 
coordenar e dirigir as unidades orgânicas e as partes das mesmas atri-
buídas com os pelouros e para praticar todos os atos correntes inerentes 
à prossecução das respetivas atividades, sem prejuízo das competências 
decisórias atribuídas ao conselho diretivo, enquanto órgão colegial, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte.

3 — Em matéria de gestão financeira o conselho diretivo deliberou 
o seguinte:

a) Delegar em cada um dos seus membros as competências para auto-
rizar despesa com aquisição de bens, serviços e empreitadas, relacionadas 
com as respetivas áreas de supervisão, até ao montante de €5.000.

b) Delegar no presidente do conselho diretivo, licenciado Fernando 
José Oliveira Silva, as competências para autorizar pagamentos cuja 
despesa tenha sido previamente autorizada, as quais, na ausência da-
quele, se consideram delegadas em qualquer um dos restantes membros 
do conselho diretivo.

4 — Em matéria de faltas, ausências e impedimentos dos membros 
do conselho diretivo observar -se -á o seguinte:

a) O presidente do conselho diretivo, licenciado Fernando José Oli-
veira Silva, será substituído nas suas faltas, ausências e impedimentos, 
pelo vogal, licenciado João Santiago Leão Ponce Dentinho e, na ausência 
deste, pelo vogal, licenciado António Albino Pires de Andrade;

b) O vogal do conselho diretivo, licenciado João Santiago Leão Ponce 
Dentinho, será substituído nas suas faltas, ausências e impedimentos, 
pelo presidente do conselho diretivo, licenciado Fernando José Oliveira 
Silva, e na ausência deste, pelo vogal, licenciado António Albino Pires 
de Andrade;

c) O vogal do conselho diretivo, licenciado António Albino Pires de 
Andrade, será substituído nas suas faltas, ausências e impedimentos, pelo 
vogal, licenciado João Santiago Leão Ponce Dentinho, e na ausência 
deste, pelo presidente do conselho diretivo, licenciado Fernando José 
Oliveira Silva.

5 — A presente deliberação produz efeitos a partir de 25 de setembro 
de 2013.

25 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Fernando José de Oliveira da Silva.
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 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 14463/2013

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador 
de tacógrafos n.º 101.25.13.6.002

Ao abrigo do artigo 8.º n.º 1c) do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de 
setembro e do artigo 4.º n.º 3 do Decreto -Lei n.º 272/89, de 19 de agosto 
e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86, de 25 de outubro, nos 
termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de 9 de outubro e das disposições 
da Portaria n.º 299/86, de 20 de junho, é reconhecida a qualificação à 
empresa:

Manuel Alves de Sousa Pereira & Filhos, L.da
, 
Zona Industrial, 2.ª fa-

se — Neiva, 4935 -232 Viana do Castelo, na qualidade de instalador de 
tacógrafos, estando autorizado a realizar a 2.ª fase da primeira verificação 
e a verificação periódica bienal e a colocar a respetiva marca própria, 
em anexo, e os símbolos do controlo metrológico, nos locais de selagem 
previstos nos respetivos esquemas constantes dos processos arquivados 
no Instituto Português da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano, 
renovável após prévia auditoria.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de instala-
dor de tacógrafos n.º 101.25.98.6.036, da empresa Volima — Sociedade 
de Reparações e Comercializações, L.da, publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 297, de 26 de dezembro de 1998 e retificado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril de 2009.

1 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
J. Marques dos Santos. 
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 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 14464/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) 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 adjunta do meu 
Gabinete, a licenciada Carla Cristina Monteiro Grou, com efeitos a 2 
de Setembro de 2013.

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.

17 de outubro de 2013. — O Ministro do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Energia, Jorge Manuel Lopes Moreira da Silva.

ANEXO

Nota curricular
Dados Pessoais:
Carla Cristina Monteiro Grou; nascida em Lisboa a 24/01/1978.

Habilitações académicas:
Licenciada em Comunicação Empresarial, pelo ISCEM — Instituto 

Superior de Comunicação Empresarial; pós -graduada em Empreen-
dedorismo e Criação de Empresas, pelo ISCTE — INDEG Business 
School.

Experiência profissional:
Redatora na revista Exame e no jornal Correio da Manhã (1998), 

assessora de imprensa no Ministério da Agricultura (1999); gestora 
de contas na Buzz Comunicação onde trabalhou a comunicação de 
empresas como Intercontinental Hotels Group, Choice Hotels Portugal, 
EPAL, Águas de Portugal e várias das suas participadas (1999 -2005); 
consultora da Comissão Nacional para a Seca (2005); account executive 
da agência de comunicação GCI, responsável pela comunicação de 
várias marcas Procter&Gamble e dos eventos Feira do Ribatejo/Feira 
Nacional da Agricultura e Feira do Cavalo (2006); diretora de Clientes na 
agência de relações públicas Pure Ativism, onde geriu a comunicação da 
APCV — Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja, do Grupo 
IKEA e do Inter IKEA Centre Group e do primeiro ano do Programa 
ALLGARVE, sendo ainda responsável pela coordenação da equipa de 
consultores de marcas como Indesit, Inditex, Media Markt, Moviflor e 
Unilever (2007 -2013).
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 Despacho n.º 14465/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 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 apoio técnico -administrativo ao 
meu gabinete, a licenciada Ana Cláudia Alves Saraiva, com efeitos a 
23 de agosto de 2013.




