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Gaiola, Casais da Portela, Granjeiros, Rostos, Amiais, Bairradas, Casais 
de Mesquita e Casais da Serra.

Nos termos do 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transportes 
em Automóveis aprovado pelo Decreto n.º 37272, de 31 de dezembro 
de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar -se sobre 
a concessão requerida, no prazo de sessenta dias a contar da data da 
presente publicação, para o que podem consultar o respetivo processo 
na Direção Regional de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do 
Tejo, sita na Avenida Elias Garcia, n.º 103, 3.º Andar, em Lisboa.

2 de abril de 2014. — O Diretor Regional, Luís Teixeira.
307762185 

 Edital n.º 325/2014
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., faz saber que a Em-

presa de Transportes Auto -Penafiel, L.da, NIF 500 600 546, com sede na 
Av. 1.º de maio, 22 A — Apartado 474, nas Caldas da Rainha, concelho 
de Caldas da Rainha, distrito de Leiria, requereu a concessão de uma 
carreira regular de passageiros entre A dos Francos (Colégio), concelho 
de Caldas da Rainha, distrito de Leiria, e Lagoa Parceira, concelho de 
Caldas da Rainha e distrito de Leiria, percorrendo as localidades de 
A dos Francos, Casais de Santa Helena, Carreiros, Salgueirinha, Vila 
Verde de Matos, Casais da Pequenota, Sancheira, Grande, Boavista, 
Fanadia e Lagoa Parceira.

Nos termos do 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transportes 
em Automóveis aprovado pelo Decreto n.º 37272, de 31 de dezembro 
de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar -se sobre 
a concessão requerida, no prazo de sessenta dias a contar da data da 
presente publicação, para o que podem consultar o respetivo processo 
na Direção Regional de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do 
Tejo, sita na Avenida Elias Garcia, n.º 103 -3.º Andar, em Lisboa.

2 de abril de 2014. — O Diretor Regional, Luís Teixeira.
307764778 

 Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte

Aviso (extrato) n.º 5388/2014
Por despacho de 05 -02 -2014, da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, 

do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., e de acordo com 
o Regulamento de Transportes em Automóveis, foi outorgada em re-
gime provisório, por dois anos, a carreira entre Amarante (Central Ca-
mionagem) e Lama (Hospital de Amarante), requerida pela empresa 
Rodonorte — Transportes Portugueses, S. A., com sede na Rua D. Pedro 
de Castro, concelho de Vila Real.

8 de abril de 2014. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oli-
veira.

307751128 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 5652/2014

Aprovação de Modelo n.º 301.21.13.3.016
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 01 de 
setembro, aprovo o modelo de parquímetro, marca ATB, modelo 1256, 
fabricado por “Automaten Technik Baumann Gmbh”, com a morada “An 
der Bahn 11, D -92706 Luhe - Wildenau” Alemanha, cuja aprovação de 
modelo foi requerida pela empresa Masitrave — Comércio, Montagem, 
Reparação, Manutenção, projeto de sinais de tráfego, L.da, com sede na 
Rua da Alameda, n.º 11, 8000 -263 Faro.

1 — Descrição sumária: Trata -se de um contador de tempo de estacio-
namento destinado à medição do tempo de estacionamento de veículos 
automóveis, que inicia o seu funcionamento pela introdução de moedas.

2 — Constituição:
2.1 — Dimensões e peso: (380 × 1700 × 260) mm/(largura × altura × 

× profundidade) e 89 kg, aproximadamente
2.2 — Alimentação: bateria ou painel solar
2.3 — Memória de dados: bateria de litium (pilha)
2.4 — Mostrador: Tipo LCD (100x23), 2x16 caracteres com 9, 6 mm 

de altura e LCD (122x40), 4x20 caracteres com 9,6 mm de altura, no 
qual existe a indicação mínima da hora com resolução ao minuto.

2.5 — Emissão de bilhetes e recibo: através de uma impressora com 
impressão térmica, com indicação mínima de data e hora de início de 

estacionamento com resolução ao minuto, hora de término da validade 
do estacionamento com resolução ao minuto e o valor pago.

2.6 — Meios de pagamento: Programável até 16 tipos de moedas 
diferentes. Caixa de moedas com capacidade superior a 1800 moedas

2.7 — Condições de funcionamento: Temperatura: - 20ºC até +70ºC.
2.8 — Computador: Devidamente equipado com modem,caso exista 

controlo remoto
2.9 — Acesso local à CPU do parquímetro: Existe a possibilidade 

de aceder diretamente à CPU do parquímetro, usando 2 chaves e um 
cartão codificado específico, que são fornecidos ao cliente e que são 
exclusivos e específicos de cada equipamento. A programação é rea-
lizada através de uma entrada tipo USB.Este acesso é vedado após a 
realização do controlo metrológico, dado existir uma caixa de metal 
no interior do parquímetro, devidamente selada, que envolve a CPU, 
impedindo o acesso físico.

3 — Características metrológicas:
Resolução: minuto
Alcance: Indeterminado, em função das moedas introduzidas, da 

capacidade do rolo de papel e da capacidade da caixa de moedas.

4 — Inscrições: Os parquímetros comercializados ao abrigo deste des-
pacho de aprovação deverão possuir em placa própria ou autocolante in-
destrutível, de forma legível e indelével, com as seguintes inscrições:

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

5 — Marcações: Os parquímetros comercializados ao abrigo deste 
despacho de aprovação de modelo deverão possuir em local visível a mar-
cação correspondente ao símbolo de aprovação de modelo seguinte: 

  
 6 — Selagem: Os parquímetros deverão ser selados de acordo com o 

esquema de selagem publicado em anexo a este despacho.
7 — Validade: A validade desta aprovação de modelo é de 10 anos, 

a contar da data de publicação no Diário da República.
8 — Depósito de modelo: Ficam depositados no Instituto Português 

da Qualidade, desenhos esquemáticos, relatórios de ensaio e demais 
documentação desta aprovação de modelo. Qualquer alteração a este 
modelo deverá ser comunicada ao Instituto, estando sujeita a pedido de 
aprovação de modelo complementar.

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

  
 307658554 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Declaração de retificação n.º 447/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 4830/2014, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril de 2014, retifica -se 
que onde se lê «Joaquim Batista Rodrigues Mora» deve ler -se «Joaquim 
Batista Rodrigues Mota».

15 de abril de 2014. — A Diretora -Coordenadora da Direção de Re-
cursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

207768528 




