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do Saltinho, freguesia de Vila Verde de Ficalho, concelho de Serpa, 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 daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

4 de abril de 2014. — O Diretor de Serviços de Energia, António 
Martins.

307771402 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1016/2014

Termo de período experimental
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, torna -se pública a conclusão com sucesso do período experi-
mental para a carreira/categoria de técnico superior da licenciada Maria 
Luísa Pinto de Andrade Pais Ribeiro Reis.

3 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João Fer-
nando Amaral Carvalho.

207777495 

 Deliberação (extrato) n.º 1017/2014

Termo de período experimental
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, torna -se pública a conclusão com sucesso do período expe-
rimental para a carreira/categoria de técnico superior, do licenciado 
Emanuel Marques Castro Resende.

3 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João Fer-
nando Amaral Carvalho.

207777576 

 Deliberação (extrato) n.º 1018/2014

Termo de período experimental
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, torna -se pública a conclusão com sucesso do período ex-
perimental para a carreira/categoria de técnico superior do licenciado 
Ricardo Jorge Dias Patrício.

9 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João Fer-
nando Amaral Carvalho.

207777405 

 Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte

Aviso (extrato) n.º 5534/2014
Por despacho da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, do Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I. P., de 05 -02 -2014, foi autorizada a 
alteração de percurso da carreira regular de passageiros Avões de Lá-
-Lamego (Conc. 5260), explorada pela empresa E. A. V. T. — Empresa 
Automobilista de Viação e Turismo, L.da, com sede no Largo da Vitória, 
3, 5100 -189 Lamego, passando a respetiva concessão a designar -se por 
Lamego -Sobre Igreja (por Avões).

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

307752173 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 5800/2014

Certificado de Reconhecimento de Qualificação de Instalador
de Tacógrafos n.º 101.25.14.6.006

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:

Crelda — Reparações Eléctricas, L.da.
Rua Combatentes do Ultramar, 134
2550 -368 Cadaval

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 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 ins-
talador de tacógrafos n.º 101.25.03.6.050, da empresa CRELDA — Re-
parações Eléctricas, L.da publicado no Diário da República, 3.ª série, 
n.º 257, de 06 de novembro de 2003.

28 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos. 

  
 307737034 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA AGRICULTURA 
E DO MAR

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P.

Aviso n.º 5535/2014
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se pública a conclusão, com sucesso, do pe-
ríodo experimental para a carreira/categoria de Assistente Técnico do 
trabalhador António Luís Santana, tendo obtido a avaliação final de 
17,95 valores.

21 de abril de 2014. — O Diretor de Serviços de Administração, José 
Luís dos Santos.

207775397 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA, DA AGRICULTURA 
E DO MAR E DA SAÚDE

Gabinetes do Ministro da Economia, da Ministra 
da Agricultura e do Mar e do Ministro da Saúde

Despacho n.º 5801/2014
A definição de uma estratégia das políticas de segurança alimentar, de 

proteção animal e sanidade animal, de proteção vegetal e fitossanidade 
constitui um importante objetivo que importa alcançar. Com efeito, a 
segurança dos géneros alimentícios e a defesa dos interesses dos con-
sumidores constituem uma preocupação crescente para os cidadãos, 
organizações não-governamentais, associações profissionais, parceiros 
comerciais internacionais e organizações comerciais. É, por isso, funda-
mental acompanhar e monitorizar a política de qualidade e de segurança 
alimentar, estabelecida de acordo com as necessidades e os recursos do 
país. Cabe, nomeadamente, assegurar a confiança dos consumidores e 
dos operadores económicos e das associações comerciais, através de uma 
enunciação aberta e transparente da legislação alimentar e da adoção, 




