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seres humanos, combate à violência doméstica, promoção da igualdade
de género, defesa da diversidade, promoção de um Conduta Empresarial Responsável; Coordenar os contributos da DGAE nos dossiês do
pacote Energia/Clima nos planos nacional e europeu seja no relativo
ao Comércio de Emissões de Gases com Efeito de Estufa, Estratégia
de Adaptação às Alterações Climáticas, seja em matéria de eficiência
energética, entre outros.
01 junho 2015 a 6 de março 2016 — Técnico Superior, Gabinete
de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), Ministério
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Ministério do
Mar, responsável por contribuir para estratégias de internacionalização
para os setores agroalimentar, pescas e florestas e sua articulação
com as políticas nacionais e europeias. Responsável por contribuir,
no domínio agroalimentar, para as negociações bilaterais da UE,
nomeadamente Acordos de Comércio e nas negociações multilaterais
da Organização Mundial de Comércio (OMC), bem como outras
organizações e instituições internacionais (OCDE, FAO); 2007 a
2015 Técnico Superior, na Direção Geral das Atividades Económicas — Ministério da Economia e do Emprego, responsável no
âmbito de Acesso aos Mercados, nas diversas vertentes negociais,
seja multilateral no domínio OMC, seja bilateral na negociação de
Acordos de Comércio Livre; Delegado Nacional no Comité de Acesso
ao Mercado; 2001 a 2007 — Técnico Superior na Direção Geral das
Relações Económicas Internacionais, posteriormente na Direção Geral
da Empresa — Ministério da Economia, perito nas negociações de
Acesso ao Mercado, da Agenda de Doha para o Desenvolvimento,
da OMC, e nas negociações de novas adesões à OMC. Participação
negocial no quadro do Memorando de Entendimento com a China,
relativamente ao setor têxtil e Vestuário; 1997 a 2000 — Técnico
Superior no Gabinete de Planeamento e Política Agroalimentar, do
Ministério da Agricultura nas negociações agrícolas, para a adesão dos
países PECO à UE; 1997 — Estágio Profissional junto da Administração Comunitária, Comissão Europeia — Direção Geral Cooperação
e Ajuda ao Desenvolvimento.
Atividade Profissional Complementar: 2005 — Consultoria e formação de quadros superiores de Cabo Verde no domínio de Acesso
ao Mercado e de Acordo Sobre Aspetos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados com o Comércio, no âmbito do Programa de
Apoio à Integração dos Países ACP no Sistema de Comércio Multilateral, da Organização Mundial do Comércio, projeto de Assistência
Técnica de Apoio à República de Cabo Verde, na Adesão à OMC;
2009 — Participação em missão na Albânia, enquanto Perito de Política Comercial da UE, no âmbito do programa TAIEX, para capacitação das autoridades albanesas e suas estruturas administrativas,
na coordenação política no domínio da Política Comercial Comum
e de implicações em termos de competências que advêm do Tratado
de Lisboa.
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Atendendo ao Decreto-Lei n.º 88/90 de 16 de março, convidam-se
todos os interessados, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso, a apresentar por escrito:
a) Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º, reclamações fundamentadas.
b) Ao abrigo do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 5.º, propostas contratuais.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente,
na Direção de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e Geologia, sita na Av.ª 5 de Outubro, n.º 208-6.º Andar, (ed. Santa
Maria), 1069-203 Lisboa, entidade à qual devem ser remetidas as
reclamações. O presente aviso, planta de localização e a publicitação do pedido estão também disponíveis na página eletrónica desta
Direção-Geral.
29 de novembro de 2017. — O Diretor-Geral, Mário Guedes.
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Instituto Português da Qualidade, I. P.
Despacho n.º 751/2018
Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.17.6.41
Ao abrigo do artigo 21.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 46/2005, de 23 de
fevereiro, e nos termos das disposições da Portaria n.º 279/95, de 7 de
abril, é reconhecida a qualificação à empresa:
Domingos & Rui, L.da
Rua Central de Marecos, 1150/1164
4560-222 Marecos Penafiel
na qualidade de instalador de dispositivos limitadores de velocidade,
estando autorizado a colocar a respetiva marca própria, em anexo, nos
locais previstos nos respetivos esquemas de selagem.
O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.
14 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo,
António Mira dos Santos.

Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 883/2018
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, que José Aldeia Lagoa & Filhos, S. A.,
requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos
minerais de quartzo e feldspato, para uma área denominada «Área
do Filão do Guerra», localizada no concelho de Montalegre, ficando
a corresponder-lhe uma área de 1,09 km2, delimitada pela poligonal
cujos vértices, se indicam seguidamente, em coordenadas no sistema
PT-TM06/ETRS89:
Vértice
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Despacho n.º 752/2018

35625,97
36119,66
37223,82
36730,12

232240,60
232694,62
231493,98
231039,96

Certificado de Reconhecimento de Qualificação de Reparador
e Instalador de Tacógrafos n.º 101.25.17.6.39
Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/90,
de 20 de setembro, e do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 272/89,

