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Desempenhou funções como chefe do Gabinete de Apoio Jurídico 
com responsabilidade no apoio técnico -jurídico ao conselho diretivo do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., desde 2007.

Exerceu ainda funções na Direção de Marcas, no Gabinete dos As-
suntos Jurídicos e no Gabinete de Relações Internacionais;

Realizou estágios de formação no gabinete jurídico da Direção -Geral 
das Relações Económicas Internacionais do Ministério da Economia 
(1999), no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (2000 e 2001) 
e no Instituto de Marcas e Patentes dos Estados Unidos da América 
(2004);

Participa regularmente, como delegada portuguesa, em reuniões in-
ternacionais promovidas pela Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (OMPI), pela Organização Europeia de Patentes (OEP), 
pela Organização Mundial do Comércio (OMC), pelo Instituto para a 
Harmonização do Mercado Interno (IHMI), pelo Conselho da União 
Europeia, e por outros organismos no âmbito de cooperações bilaterais 
com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); Assumiu 
ainda a representação do INPI em diversos eventos organizados em 
Portugal;

Colaboradora em atividades docentes no Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão desde 2004, tendo lecionado no mestrado em Economia 
e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação e na pós -graduação em 
Economia e Gestão da Propriedade Industrial.

Interveio, como formadora certificada e perita em propriedade in-
dustrial, em diversas ações, seminários e cursos relacionados com a 
propriedade industrial;

Coautora da obra Código da Propriedade Industrial — Anotado (Al-
medina, 2010) e de artigos publicados na revista Marcas e Patentes e 
no jornal Diário Económico.

207829878 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria-Geral

Despacho n.º 6801/2014
Considerando que a técnica superior Luisa Augusta Oliveira Nasci-

mento da Silva se encontra a exercer funções nesta Secretaria -Geral, 
desde 8 de julho de 2013, em regime de mobilidade interna na categoria, 
determino a consolidação da referida mobilidade no mapa de pessoal da 
Secretaria -Geral do Ministério da Economia, nos termos do artigo 64.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, com efeitos a 1 de abril de 2014.

15 de maio de 2014. — A Secretária -Geral, Maria Ermelinda Paulo 
Rodrigues da Silva Carrachás.

207830321 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Aviso n.º 6341/2014
Em 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, publica -se que foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado entre 
o Instituto Português da Qualidade, I. P. e o trabalhador abaixo identifi-
cado, com início a 1 de março de 2014, no seguimento do processo de 
consolidação da mobilidade interna na categoria, ao abrigo do disposto 
no artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterado pelo 
artigo n.º 35 da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro e pelo artigo 
n.º 48.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro: 

Nome Carreira/ Categoria Posição Remuneratória Nível Remuneratório Data de Início

Davide dos Santos Chaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Técnico Superior  . . . . . . . . . . 4ª 23ª 2014 -03 -01

 30 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge Marques dos Santos.
207829237 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Deliberação n.º 1124/2014

Delegação de Competências — Direção do Serviço de Inspeção 
de Jogos

Torna -se público que o Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I. P., 
deliberou, através da deliberação INT/2014/1608, de 12 de fevereiro de 
2014, ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004 de 
15 de janeiro, que aprovou a Lei -Quadro dos Institutos Públicos, com 
a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012 de 17 de janeiro, alterada 
pelo Decreto -Lei n.º 123/2012, de 20 de junho, o seguinte:

Considerando que o cargo de Diretor Coordenador da Direção do 
Serviço de Inspeção de Jogos se encontra vago, apenas se encontrando 
preenchidos os cargos ao nível de direção intermédia de 2.º grau, de 
diretor de departamento;

Considerando que, em conformidade e sem prejuízo das competências 
que, por força da lei, se encontram delegadas na Comissão de Jogos, o 
Conselho Diretivo assume diretamente a direção orientação e coorde-
nação da área de fiscalização e controlo da atividade do jogo;

1 — O Conselho Diretivo delibera:
a) Atribuir à Vice -Presidente, Dr.ª Maria Teresa Rodrigues Monteiro, 

em execução do plano anual de atividades aprovado, a direção, orienta-
ção e coordenação da área de inspeção e fiscalização da exploração dos 
jogos de fortuna ou azar, e das unidades orgânicas que prossigam tais 
competências, considerando -se que assume, por esse facto, as funções 
e competências atribuídas ao diretor coordenador da Direção do Serviço 
de Inspeção de Jogos;

b) As competências delegadas na Vice -Presidente, Dr.ª Maria 
Teresa Rodrigues Monteiro, nos termos do n.º 13 da Deliberação 
n.º INT/2014/1555 e na deliberação n.º INT/2014/1557, abrangem tam-
bém os departamentos da área de inspeção e fiscalização dos jogos de 
fortuna ou azar, nos termos aí determinados, sendo que os limites também 
aí fixados para efeitos de autorização de despesas incluem IVA;

c) Os atos praticados ao abrigo da delegação de competências a que 
alude o número anterior e que envolvam a assunção de encargos devem 
ser precedidos de prévio cabimento da correspondente despesa a efetuar 
pelo Departamento de Auditoria e Controlo de Gestão e do cumprimento 
dos demais requisitos legais que, no caso concreto, devam ser observados;

2 — A presente deliberação produz efeitos imediatos, ficando ainda 
ratificados todos os atos que, no âmbito das competências ora delegadas, 
tenham sido praticados desde 18 de dezembro de 2013.

15 de maio de 2014. — A Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Maria Teresa Rodrigues Monteiro.

207828119 

 Deliberação n.º 1125/2014

Delegação de competências para movimentação
de contas bancárias tituladas pelo Turismo de Portugal, I. P.

Torna -se público que o Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I. P., 
deliberou, em 7 de março de 2014, ao abrigo do disposto no artigo 21.º 
do Decreto -Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, que aprovou a Lei -quadro 
dos Institutos Públicos, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, 
de 17 de janeiro, alterada pelo Decreto -Lei n.º 123/2012, de 20 de 
junho, o seguinte:

1 — Mandatar o Diretor do Departamento de Contabilidade e Pa-
trimónio da Direção de Gestão Financeira e de Tecnologias, Dr. Jorge 
Fernando da Silva Rodrigues Mateus, para, em conjunto com qualquer 
um dos membros do Conselho Diretivo, movimentar as contas bancárias 
tituladas pelo Turismo de Portugal, I. P. podendo, para o efeito sacar 
cheques e assinar quaisquer documentos tendentes à movimentação de 
fundos depositados na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida 
Pública — IGCP, E. P. E., ou em qualquer instituição de crédito.

2 — Mais deliberou que o Turismo de Portugal, I. P., se vincula com 
duas assinaturas, sendo uma delas, necessariamente, a de um dos mem-
bros do Conselho Diretivo.


