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O acesso à base de dados Meypark é feito no computador central, cujo 
login exige uma identificação (“username” e “password”).

2.2 — Outros periféricos:
2.2.1 — Estação de entrada modelo MEY BASIC com (1070 mm de 

altura, 225 mm de largura e 335mm de profundidade) constituída por:
2.2.1.1 — Terminal de entrada

a) Chassis e caixa em aço Inox pintado
b) Alimentação 110/220Vca 50 -60Hz
c) Placa processamento Meypar CPU em painel interior
d ) Impressora térmica em rolo
e) Leitor/Gravador com impressão térmica, código de barras e ou 

banda magnética
f  ) Dispensador e validador de bilhetes
g) Display gráfico LCD 4x20 retro -iluminada
h) Kit de aquecimento
i) Detetores de veículos

Permite o acesso do estacionamento mediante a emissão de um bilhete 
rotativo ou a apresentação de um cartão “smartcard” MIFARE

O Terminal de Entrada pode apresentar as seguintes opções:

a) Display LCD retro -iluminado
b) Leitor de Cartões de proximidade de comum ou de longo alcance
c) Interfonia ip analógica ou digital
d ) Leitor e Gravador de impressão térmica, código de barras e ou 

banda magnética

2.2.1.2 — Barreira de entrada
2.2.2 — Estação de saída modelo MEY BASIC constituída por:
Estação de saída modelo MEY BASIC com 1070 mm de altura, 

225 mm de largura e 335mm de profundidade)

a) Chassis e caixa em aço Inox pintado
b) Alimentação 110/220Vca 50 -60Hz
c) Placa processamento Meypar CPU em painel interior
d ) Impressora térmica em rolo
e) Leitor/Gravador com impressão térmica, código de barras e ou 

banda magnética
f  ) Dispensador e validador de bilhetes
g) Display gráfico LCD 4x20 retro -iluminada
h) Kit de aquecimento
i) Deteção de veículo de 2,4 ou mais rodas através de assinatura de 

massa metálica.
j) Leitor de proximidade opcional

2.2.2.1 — Terminal de saída

a) Chassis e caixa em aço Inox pintado
b) Alimentação 110/220Vca 50 -60Hz
c) Placa processamento Meypar CPU em painel interior
d ) Impressora térmica em rolo
e) Leitor de código de barras e ou banda magnética
f  ) Display gráfico LCD 4x20 retro -iluminada
g) Kit de aquecimento

O Terminal de saída (validador) pode apresentar as seguintes opções:

a) Leitor de cartões de proximidade
b) Leitor de cartões de longo alcance
c) Interfonia ip
d ) Deteção de massa metálica (Carro/ Mota ou Veículo pesado)

2.2.2.2 — Barreira de saída
2.2.3 — Estação de pagamento automático: marca MEYPAR, cons-

tituída por:
2.2.4 — Caixa de pagamento manual, marca Meypar TPV — MEYPAR 

PC função TPV ou centro de controle pagamento Mey Basic, consti-
tuída por:

a) Ecrã táctil TPV
b) Monitor TFT 18.5’’ PC
c) Alimentação 220v
d ) Placa processadora Meypar CPU basic e gestor de periféricos
e) Intel r Core i3 -2120 3.30GHz Dual Core ou superior
f  ) Leitor de cartões de código de barras
g) Código de barras o mixto (magnetico+código de barras)
h) Display gráfico LCD cliente
i) Impressora de recibos
j) Gaveta de trocos
k) Leitor de cartões de proximidade

2.2.5 — Caixa de pagamento MEY BASIC
a) A unidade central TGP -01 contém os seguintes elementos:CPU 

PLA01 -30010Fonte de Alimentação NFS110 externa
b) Display LCD 4x20Teclado de 32 teclas
c) 3 Canais RS -232
d ) 1 Canal RS -485
e) 1 Entrada para control de cobranças
f  ) 1 Saída I2C para controle de até 4 barreiras autónomas
g) Impresora de recibos
h) Leitor de cartões de proximidade
i) Caixa de cobrança
j) Display auxiliar para o cliente
k) Permite a realização de toadas as possíveis operações sobre um 

bilhete rotativo e cartões de assinantes (emissão, pagamento, gravação 
de cartões de assinantes)

O display gráfico LCD de dupla face permite a visualização da in-
formação quer pelo controlador do sistema quer pelo cliente do parque. 
A impressora matricial imprime em papel de 80×40×12 mm de largura 
podendo ser carregada com rolos contínuos. Pode ser carregada com 
rolos de papel duplicado.

3 — Características metrológicas:
Resolução — minuto
Alcance - ilimitado

4 — Inscrições — Os instrumentos comercializados ao abrigo 
deste despacho de aprovação deverão possuir em placa própria ou 
autocolante indestrutível, de forma legível e indelével, as seguintes 
inscrições:

Nome e morada do fabricante ou importador
Marca e modelo
Ano e número de série

5 — Marcações: Os sistemas de gestão de parques de estacionamento 
fabricados ao abrigo desta aprovação, deverão ser marcadas na placa 
de identificação, 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: 

  
 6 — Selagem: Nos equipamentos constituintes, incluindo o 

computador central e os diversos periféricos, após o controlo me-
trológico deverá ser aposto o símbolo de verificação metrológica 
correspondente.

7 — Validade: A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, a 
contar da data de publicação no Diário da República.

25 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
J. Marques dos Santos.

307658805 

 Despacho n.º 5557/2014

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.º 101.25.14.6.008

Ao abrigo do artigo 8.º n.º 1c) do Decreto -Lei n.º 291/90 de 20 de setem-
bro 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:

Autoengenhocas — Reparações de Automóveis, L.da

Casal Viegas — Carapinha
2580 -377 Alenquer

na qualidade de Instalador de tacógrafos, estando autorizado a realizar a 
2.ª fase da Primeira Verificação e a Verificação Periódica Bienal e Sexenal 
e a colocar a respetiva marca própria, em anexo, e os símbolos do controlo 
metrológico, nos locais de selagem previstos nos respetivos esquemas cons-
tantes dos processos arquivados no Instituto Português da Qualidade.

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

11 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Marques 
dos Santos. 
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 307766519 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Direção Regional de Agricultura e Pescas
de Lisboa e Vale do Tejo

Despacho n.º 5558/2014
Por despacho da senhora Diretora Regional de Agricultura e Pescas 

de Lisboa e Vale do Tejo, datado de 31 de março 2014, e para efeitos do 
disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
por força do disposto no artigo 73.º do Regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
declara -se que o trabalhador Luís Carlos da Cruz Magalhães, recrutado 
de entre os diplomados da 13.ª edição (2012 -2013) do Curso de Estudos 
Avançados em Gestão Pública (CEAGP) concluiu com sucesso o respetivo 
período experimental na categoria de técnico superior, da carreira técnica 

 Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas, I. P.

Aviso (extrato) n.º 5302/2014
No cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal, publicado através do aviso n.º 11746/2012, 
no Diário da República, 2.ª série n.º 171, de 4 de setembro de 2012, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, com efeitos a 1 de dezembro de 2012, com a trabalhadora 
Margarida Maria dos Reis Bento, categoria técnico superior tendo a 
mesma sido colocada na 2.ª posição remuneratória, nível 15.

14 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.

207764867 

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.

Aviso n.º 5303/2014
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e no artigo 254.º, do Regime do Con-
trato de trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, faz -se publica a lista nominativa do pessoal do 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., que cessou funções 
por motivo de aposentação e por falecimento entre 1 de janeiro de 2014 
a abril de 2014: 

superior, de acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

14 de abril de 2014. — O Diretor de Serviços de Administração, Paulo 
Jorge de Melo Chaves e Mendes Salsa.

207764931 

Nome Categoria Posição/Índice Motivo Em

Maria Filomena Frade Costa da Visitação Baptista Assistente Técnica . . . . . . . . . Entre a 4.ª e 5.ª Posição Re-
muneratória.

Aposentação 01 -01 -2014

Maria Manuel Antunes Barbosa Martins . . . . . . . . . Investigador auxiliar  . . . . . . . Escalão 2, Índice 210 . . . . . Aposentação 01 -02 -2014
Maria Sílvia Pereira Figueira Silva Pereira . . . . . . . Assistente Técnica . . . . . . . . . 10.ª Posição Remuneratória Aposentação 01 -02 -2014
Maria Fernanda Brito Castilho Dias  . . . . . . . . . . . . Técnica Superior  . . . . . . . . . . Entre a 31.ª e 35.ª Posição 

Remuneratória.
Aposentação 01 -03 -2014

João José Valente de Almeida  . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional. . . . . . Entre a 1.ª e 2.ª Posição Re-
muneratória.

Aposentação 01 -03 -2014

Maria Juliana Baptista Fernandes Belo  . . . . . . . . . . Observadora Especialista . . . . Escalão 1, Índice 370 . . . . . Falecimento 21 -03 -2014
Alice Fátima Sousa Rosário Dias  . . . . . . . . . . . . . . Coordenadora Técnica . . . . . . 2.ª Posição Remuneratória Aposentação 01 -04 -2014

 1 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge Miguel Alberto Miranda.
207762785 

 Declaração de retificação n.º 428/2014
Em virtude de o Despacho n.º 4288/2014, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 58, de 24 de março de 2014, ter saído com 
incor reção, retifica -se que onde se lê «Domitília da Conceição Cou-
tinha Dias.» deve ler -se «Domitília da Conceição Coutinha Matias.».

11 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

207762817 

 Despacho n.º 5559/2014
Por meu despacho foi autorizada a prorrogação da licença sem vencimento, 

ao abrigo do artigo 234.º, n.º 1, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, de 
Ana Isabel Praxedes de Jesus Ferreira, técnica superior do mapa de pessoal do 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., com efeitos a 5 de abril de 2014.

28 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

207762833 

11 de setembro, em conjugação com o n.º 1 da cláusula 1.ª, e n.º 2 da 
cláusula 6.ª, do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de setembro, e ainda o n.º 1 
do artigo 1.º do Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 2 de março, e para efeitos dos 
n.os 6 e 7 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, declaro 
concluído com sucesso o período experimental da técnica superior 
Tânia Sofia Fonseca de Moura Cota com a nota final de 16 valores.

4 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

207762825 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde
Despacho n.º 5561/2014

A atividade de emergência médica tem uma vasta abrangência, 
desde a pré-hospitalar aos cuidados intensivos, passando pela pres-

 Despacho n.º 5560/2014
Considerando o previsto no n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 75.º, 

alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º e o artigo 78.º da Lei n.º 59/2008, de 




