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2.2 — Controlar e inspecionar a execução de todas as atividades 
afetas às áreas de apoio e operacional do Comando, segundo critérios 
de economia, eficiência e eficácia, e da sua conformidade legal, bem 
como coordenar as atividades da área de apoio com as necessidades 
de todas as subunidades e serviços do Comando, em interação com os 
respetivos serviços da Direção Nacional da PSP;

2.3 — Coordenar, orientar e controlar a área da formação do Comando.
3 — Considerando o conceito de delegação e subdelegação de poderes 

e nos termos do artigo 39.º do Código do Procedimento Administrativo, 
conservo, nomeadamente, os seguintes poderes:

a) Avocação a qualquer momento e sem formalidades de quaisquer 
assuntos, sem que isto implique derrogação, ainda que parcial, das 
presentes subdelegação e delegação;

b) Direção e controlo dos atos delegados e subdelegados;
c) Modificação ou revogação dos atos praticados no âmbito do pre-

sente despacho.

4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Código do Procedimento 
Administrativo, ratifico todos os atos praticados pelo 2.º comandante, 
no âmbito das competências previstas nos números anteriores, até à 
publicação do presente despacho.

23 de abril de 2014. — O Comandante Metropolitano, Jorge Alexan-
dre Gonçalves Maurício, superintendente.

207780742 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direção-Geral da Administração da Justiça

Aviso n.º 5693/2014
No âmbito do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 294/2014, 

Referência PCTS 6/DSJCJI/DAGD/HIST/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 5 de 8 de janeiro de 2014, para a constituição 
de reserva de recrutamento com vista ao preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira de Técnico Superior do Mapa de Pessoal da Direção-
-Geral da Administração da Justiça, mediante a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e retificado 
pela Declaração de retificação n.º 148/2014, publicada no Diário da 
República 2.ª série, n.º 31 de 13 de fevereiro de 2014, notificam -se os 
candidatos do seguinte:

1 — A lista ordenada alfabeticamente, com os resultados obtidos na 
aplicação do método de seleção “Entrevista Profissional de Seleção”, 
pode ser consultada no hall de entrada do edifício onde está sediada a 
Direção -Geral da Administração da Justiça (DGAJ), sita no Campus 
de Justiça, Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Edif. H  -1990 -097, Lisboa e 
na página eletrónica da DGAJ em http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/
dgaj/procedimentos -concursais/procedimento -de -reserva/2014/aviso294-
-tecnico/tecnico -superior/.

2 — O projeto de lista unitária de ordenação final dos candidatos apro-
vados e a lista das exclusões do procedimento, ocorridas na sequência 
da aplicação dos métodos de seleção, encontra -se também disponível 
para consulta a partir da data de publicação no Diário da República do 
presente aviso, nos mesmos sítios referidos no ponto anterior.

3 — Assim, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.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, e no âmbito da audiência dos interessados, 
nos termos do artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, ficam notificados todos os candidatos do procedimento concursal, 
aprovados e os excluídos, para querendo, se pronunciem por escrito, no 
prazo de dez dias úteis, contados a partir da data de publicação no Diário 
da República do presente aviso, acerca da sua ordenação no projeto de 
lista unitária dos candidatos aprovados ou sobre a sua exclusão.

4 — Os candidatos que pretendam pronunciar -se no âmbito da audiên-
cia dos interessados, devem utilizar obrigatoriamente o formulário tipo 
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, do Ministro do Estado e das 
Finanças, publicado no Diário da República n.º 89, 2.ª série de 8 de maio, 
que se encontra disponível em http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/dgaj/
procedimentos -concursais/formularios_1/, o qual deverá ser remetido 
pelo correio registado com aviso de receção para o endereço indicado 
no ponto 1 do presente aviso, ou entregue pessoalmente nas Relações 
Públicas desta mesma Direção Geral, com a referência “Procedimento 
concursal — Aviso n.º 294/2014, audiência dos interessados”.

5 — O processo encontra -se disponível para consulta na Direção de 
Serviços Jurídicos e Cooperação Judiciária Internacional desta Direção 
Geral, no piso 9.º

23 de abril de 2014. — O Diretor -Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207780637 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes 
com Aeronaves

Aviso n.º 5694/2014
Faz -se público que o Gabinete de Prevenção e Investigação de Aciden-

tes com Aeronaves pretende recrutar, em regime de comissão de serviço, 
pelo período de três anos, renovável por iguais períodos, profissionais de 
reconhecido mérito e comprovada experiência nas matérias atinentes a 
investigação de acidentes com aeronaves, detentores ou não detentores 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.

Número de vagas: 2
Requisitos:

a) Formação específica, reconhecida pelas autoridades ou entidades 
competentes, numa das seguintes áreas:

i) Pilotagem de aeronaves, com o mínimo de 5.000 horas de voo;
ii) Engenharia aeronáutica ou aeroespacial, no mínimo com licencia-

tura concluída há pelo menos 10 anos.

b) Formação em investigação de acidentes e incidentes com aeronaves 
civis ou em segurança de voo na vertente da investigação de acidentes 
e incidentes;

c) Experiência comprovada no domínio técnico da investigação e 
prevenção de acidentes e incidentes com aeronaves (preferencial);

d) Domínio da língua inglesa;
e) Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
f) Disponibilidade para deslocações em território nacional (continente 

e ilhas) e estrangeiro.

Remuneração: Nível 47 da tabela remuneratória única aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -D/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde a 
remuneração mensal ilíquida de 2849,22 € (valor sujeito às reduções 
remuneratórias legais), sem prejuízo da opção pelo vencimento da car-
reira de origem no caso dos trabalhadores titulares de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, previamente estabelecida, 
e trabalhadores do Setor Empresarial do Estado.

Local de trabalho: Sede do GPIAA (Lisboa), com disponibilidade total 
para deslocações no âmbito da prevenção e investigação de acidentes e 
incidentes com aeronaves civis.

Seleção dos candidatos: Realizada com base na análise das respetivas 
candidaturas, completada com entrevista.

A apresentação das candidaturas é formalizada mediante o preen-
chimento do formulário de candidatura, disponível para download na 
página eletrónica do GPIAA, devidamente datado e assinado, dirigido 
ao Diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com 
Aeronaves, no prazo de dez dias úteis contados a partir da data de pu-
blicação do presente aviso, através do correio eletrónico candidaturas@
gpiaa.gov.pt, entregue pessoalmente nas instalações do GPIAA (Praça 
Duque de Saldanha, 31 — 4.º | Lisboa), ou remetido pelo correio em 
carta registada com aviso de receção, para:

GPIAA — Candidaturas
Praça Duque de Saldanha, 31 — 4.º
1050 -094 Lisboa

23 de abril de 2014. — O Diretor do Gabinete de Prevenção e Inves-
tigação de Acidentes com Aeronaves, Álvaro Eduardo Correia Neves.

207784355 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 5899/2014

Renovação de aprovação do modelo n.º 301.25.14.3.007

No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do ar-
tigo 8.º, do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro e nos ter-
mos do n.º 5.1 da Portaria n.º 962/90, de 9 de outubro e da Portaria 
n.º 978/2009, de 01 de setembro, renovo a aprovação de modelo do 
sistema de gestão de parques de estacionamento, marca Designa, mo-
delo Parkmaster, fabricado por Designa Verkehrsleittechnik Gmbh, 
com sede em Faluner Weg 3 D -24109 Kiel, Alemanha, requerida pela 
empresa Par -Sistem — Sistemas Inteligentes para Gestão e Controlo 
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de Estacionamento, L.da, com sede na Praça de Barril de Alva, 3 -B, 
Laranjeiro, 2810 -176 Almada.

I — Descrição sumária:
O sistema de gestão de parques de estacionamento é um equipamento 

destinado à medição do tempo de estacionamento de veículos, o qual é 
composto no mínimo por uma central de gestão, sendo complementar-
mente ligado a outros periféricos tais como interfaces de entrada e saída 
e meios de pagamento adequados ao sistema. Todos os componentes 
que constituem o sistema estão sincronizados no tempo.

Por não existirem quaisquer modificações em relação ao modelo origi-
nal, aprovado pelo despacho de aprovação de modelo n.º 301.22.07.03.02, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 12 de fevereiro de 
2007, mantêm -se a configuração, aspeto, esquema de selagem e demais 
características metrológicas do referido modelo original.

II — Marcações:
Os sistemas de gestão de parques de estacionamento fabricados ao 

abrigo desta aprovação, deverão ser marcados na placa de identifica-
ção, 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: 

  
 III — Validade:
A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, a contar da data 

de publicação no Diário da República.
11 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Marques 

dos Santos.
307766892 

 Despacho n.º 5900/2014

Renovação de Aprovação de Modelo n.º 301.25.14.3.008
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 978/2009, 
de 01 de setembro, renovo a aprovação de modelo do sistema de ges-
tão de parques de estacionamento, marca ASYTEC GMBH, modelo 
MODPARK, fabricado por ASYTEC GMBH, com sede em In Der 
Dalheimer Wiese 1, D -55120 Mainz, Alemanha, requerida pela empresa 
Par -Sistem — Sistemas Inteligentes para Gestão e Controlo de Estacio-
namento, L.da, com sede na Praça de Barril de Alva, 3 — B, Laranjeiro, 
2810 -176 Almada.

I — Descrição sumária
O sistema de gestão de parques de estacionamento é um equipamento 

destinado à medição do tempo de estacionamento de veículos, o qual é 
composto no mínimo por uma central de gestão, sendo complementar-
mente ligado a outros periféricos tais como interfaces de entrada e saída 
e meios de pagamento adequados ao sistema. Todos os componentes 
que constituem o sistema estão sincronizados no tempo.

Por não existirem quaisquer modificações em relação ao modelo origi-
nal, aprovado pelo despacho de aprovação de modelo n.º 301.22.06.03.48, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 
2007, mantêm -se a configuração, aspeto, esquema de selagem e demais 
características metrológicas do referido modelo original.

II — Marcações
Os sistemas de gestão de parques de estacionamento fabricados ao 

abrigo desta aprovação, deverão ser marcados na placa de identifica-
ção, 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: 

  
 III — Validade
A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, a contar da data 

de publicação no Diário da República.

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

307766843 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 5901/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 19.º e no n.º 1 do artigo 20.º da 

Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pelo Decreto -Lei 
n.º 5/2012, de 17 de janeiro, e na sequência de procedimento concursal 
realizado nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro:

1 — Designo o engenheiro agrónomo Luis Miguel Gaudêncio Simões 
do Souto Barreiros para exercer, com um mandato de cinco anos, o 
cargo de presidente do conselho diretivo do Instituto de Financiamento 
da Agricultura e Pescas, I. P., a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 195/2012, de 23 de agosto.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 19.º da Lei n.º 3/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 
17 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao 
presente despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

21 de abril de 2014. — A Ministra da Agricultura e do Mar, Maria 
de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça.

Nota curricular
Luís Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros, nascido a 25 de 

maio de 1970
FORMAÇÃO ACADÉMICA
Licenciatura em Engenharia Agronómica — Ramo de Fitotecnia, 

no Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa 
(1995).

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
• Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP com clas-

sificação final de 16 valores, Algés 2007
• Curso “European Negotiations”, E.I.P.A., Maastrich 2000.
• Curso “The Presidency and the European Union”, E.I.P.A., Lisboa 

1999;

ATIVIDADE PROFISSIONAL
• Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas, IP (desde março 2012), Para além das funções 
associadas ao cargo, destacam -se as seguintes funções:
○ Presidente do Conselho de Administração da Floresta Atlânti-

ca — SGFII, SA;
○ Participação nas Conferências de Organismos Pagadores da UE;
○ Participação nos trabalhos preparatórios tendo em vista a imple-

mentação do novo Programa de Desenvolvimento Rural 2014 -2020 e 
dos novos instrumentos da PAC;
○ Participação nas reuniões da Learning Network EU Paying Agencies 

and Co -ordinating Bodies;
○ Tutela das áreas de Ajudas Diretas, de Apoios ao Investimento e 

de Apoios de Mercado;

• Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Financiamento da Agri-
cultura e Pescas, IP (dez. 2009 — mar. 2012), com a tutela das seguintes 
áreas relativas à Gestão das medidas comunitárias, de apoio ao rendi-
mento dos agricultores, das medidas previstas na organização comum 
dos mercados agrícolas, das medidas de apoio às regiões ultraperiféricas 
nomeadamente o Programa POSEI, das medidas de apoio agroambien-
tal e às zonas desfavorecidas, das medidas veterinárias e Sistemas de 
identificação animal e das medidas de intervenção no setor das pescas. 
Responsável igualmente pela tutela da Área jurídica, contencioso e 
devedores.

• Diretor de Serviços de Normalização e Segurança Alimentar do Gabi-
nete de Planeamento e Políticas (mar. 2007 — dez. 2009), destacando -se 
as funções de coordenação da Direção de Serviços ao nível do acom-
panhamento das medidas de regulamentação de mercado de natureza 
horizontal da política agrícola comum, nomeadamente o regime de 
pagamento único e a condicionalidade. Coordenação, acompanhamento 
e proposta de medidas de políticas relativas à qualidade e segurança ali-
mentar, coordenando e avaliando a sua execução pelos serviços regionais 
do MADRP. Coordenação e avaliação das medidas e ações desenvol-
vidas pelos serviços do MADRP no âmbito da certificação e controlo 
da qualidade, genuinidade e conformidade dos géneros alimentícios. 




