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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. 




