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 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa

Aviso (extrato) n.º 1021/2013
Por deliberação do Conselho Executivo da Autoridade Metropolitana 

de Transportes de Lisboa, de 6 de novembro de 2012, de acordo com o 
n.º 2 do artigo 2.º e nas alíneas e) e f) do n.º 1 e b) do n.º 2 do artigo 6.º 
da Lei n.º 1/2009, de 5 de janeiro, e do §2.º do artigo 97.º do Regula-
mento de Transporte em Automóveis, aprovado pelo Decreto n.º 37272, 
de 31 de dezembro de 1948, foi autorizada a alteração do percurso da 
carreira de serviço público de passageiros, entre “Senhor Roubado 
(ML) — Montemor”, requerida por Rodoviária de Lisboa, S. A., com 
sede na Avenida do Brasil, 45, 1.º, 1749 -053 Lisboa, passando a designar-
-se por “Odivelas (ML) — Montemor” (Alvará n.º 7645).

12 de novembro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo, 
Germano Martins.

306523776 

 Aviso (extrato) n.º 1022/2013
Por deliberação de 4 de janeiro de 2013 do Conselho Executivo da 

Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, de acordo com o 
n.º 2 do artigo 2.º e nas alíneas e) e f) do n.º 1 e b) do n.º 2 do artigo 6.º 
da Lei n.º 1/2009, de 5 de janeiro, e do artigo 74.º e 95.º do Regulamento 
de Transporte em Automóveis, aprovado pelo Decreto n.º 37272, de 31 
de dezembro de 1948, foi outorgada a concessão da carreira provisória 
de serviço público de passageiros, entre Bairro das Areias (Cova da 
Loba) — Seixalinho (Cais) por Bairro Esteval, requerida por Transpor-
tes Sul do Tejo, S. A., contribuinte n.º 503 344 451, com sede na Rua 
Marcos Portugal, Laranjeiro, 2810 -260, Almada, pelo período de dois 
anos (Alvará n.º 12 -AMTL).

15 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Executivo, Ger-
mano Martins.

306680121 

 Aviso (extrato) n.º 1023/2013
Por despacho de 26 de dezembro de 2012 do Presidente do Conse-

lho Executivo da Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, 
de acordo com o n.º 2 do artigo 2.º e nas alíneas e) e f ) do n.º 1 e b) 
do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 1/2009, de 5 de janeiro, e do §2.º do 
artigo 97.º do Regulamento de Transporte em Automóveis, aprovado 
pelo Decreto n.º 37272, de 31 de dezembro de 1948, foi autorizada a 
alteração do percurso da carreira de serviço público de passageiros, 
entre «Coina (cruzamento) — Moita (P/Bairro Alentejano)», requerida 
por TST — Transportes Sul do Tejo, S. A., com sede na Rua Marcos 
de Portugal, Laranjeiro, 2810 -260 Almada, passando a designar -se 
por «Penalva — Moita (Alto São Sebastião) (P/Bairro Alentejano)» 
(Alvará n.º 5214).

15 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Executivo, Ger-
mano Martins.

306680381 

 Deliberação n.º 158/2013

Conclusão do período experimental

Por deliberação do conselho executivo de 10 de janeiro de 2013 e 
nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que os trabalhadores 
abaixo indicados, concluíram com sucesso o período experimental na 
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para desempenho de funções na carreira 
técnica superior, posição remuneratória 2, nível remuneratório 15, deste 
organismo. 

Nome
Classificação

do período
experimental

Bruno Miguel Correia Lopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40
Carina Andreia do Nascimento Monteiro  . . . . . . . . . 17,00

 16 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Executivo, Ger-
mano Farias Martins.

206682544 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 1024/2013

Procedimento concursal para constituição de reservas de recruta-
mento na modalidade de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado na carreira/categoria de técnico 
superior.
1 — Nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 

de fevereiro, na redação conferida pelas ulteriores alterações, conjugado 
com o artigo 19.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, torna -se pú-
blico que por despacho do Inspetor -Geral da Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica, proferido ao abrigo de competência própria, se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publica-
ção do presente Aviso no Diário da República, o presente procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
tendo em vista a satisfação de necessidades futuras na carreira e ca-
tegoria de técnico superior, do mapa de pessoal desta Autoridade, no 
Laboratório de Segurança Alimentar/Laboratório de Físico -Química, 
em conformidade com o disposto na alínea b) do artigo 3.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento no próprio organismo, presumindo -se a inexistência de reservas 
de recrutamento constituídas pela Entidade Centralizada para a Cons-
tituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não foram 
ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 41.º 
e seguintes da referida Portaria.

3 — Legislação aplicável — O recrutamento rege -se pela Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua versão atualista, pela Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, pela 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 pelo Código do Procedimento Administrativo.

4 — Modalidade de relação jurídica de emprego a constituir — Con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

5 — Caracterização do posto de trabalho — Exercício de funções 
com grau de complexidade 3 constante no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, sendo que o posto de trabalho a ocupar se insere 
no âmbito das competências cometidas ao Laboratório de Segurança 
Alimentar/Laboratório de Físico -Química, desta ASAE. Genericamente 
caracteriza -se pelo exercício das seguintes funções: efetuar a análise de 
alimentos, nomeadamente em uma, ou mais, das seguintes áreas: méto-
dos de química clássica (titrimetria, gravimetria e operações unitárias); 
métodos para macro composição (proteína, gordura, hidratos de carbono, 
água, cinzas e fibra); métodos instrumentais de análise (cromatografia 
gasosa, cromatografia líquida de alta pressão, absorção química espec-
trofotometria), para caracterização de alimentos e ou quantificação de 
contaminantes e aditivos alimentares.

Validação e implementação de metodologias; familiarização com o 
Sistema de Gestão da EN ISO 17025; avaliação e execução de controlos 
metrológicos em equipamento de laboratório e validação de métodos 
analíticos.

6 — Local de Trabalho — ASAE, Laboratório de Segurança Alimen-
tar/Laboratório de Físico -Química, sito no Campus do Lumiar, Edf. F, 
Estrada do Paço do Lumiar, em Lisboa.

7 — Posicionamento remuneratório — O posicionamento remunera-
tório do trabalhador recrutado terá em conta o preceituado no artigo 55.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, após o termo do procedimento 
concursal, sendo efetuado nos termos dos artigos 24.º e 26.º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, mantidos em vigor pelo n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, estando vedada 
qualquer valorização remuneratória dos trabalhadores candidatos ao 
presente procedimento concursal.

8 — Requisitos de admissão — Ser detentor de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida ou 
encontrar -se em situação de mobilidade especial e possuir os requisitos 
enunciados no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a 
saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
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8.1 — Requisito específico:
Habilitações académicas: licenciatura em Química, Engenharia Quí-

mica, Química Aplicada, Bioquímica, Ciências Farmacêuticas e Ciências 
Agronómicas.

8.2 — Não é admitida a possibilidade de substituição do nível habi-
litacional por formação adequada ou experiência profissional.

8.3 — Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 40.º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, aplicável ex vi artigo 20.º da Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, não serão admitidas candidaturas de tra-
balhadores de órgãos ou serviços das administrações regionais e autárquicas.

8.4 — Em conformidade com o estipulado pelo n.º 2 do artigo 39.º 
da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, não poderão ser opositores 
ao presente procedimento concursal os candidatos referidos na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 39.º do citado diploma legal.

8.5 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho previsto no mapa 
de pessoal do serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação 
se pretende com o presente procedimento concursal.

9 — Apresentação da candidatura:
9.1 — Prazo — O prazo para a apresentação da candidatura é de 10 

dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República.

9.2 — Formalização da candidatura — Nos termos das disposições 
conjugadas dos artigos 27.º e 51.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, a candidatura deve ser formalizada em suporte de papel, mediante o 
preenchimento obrigatório do formulário próprio, aprovado pelo Despacho 
n.º 11321/2009 e publicado no Diário da República, 2.ª série, de 08 de maio 
de 2009, disponível para download na página eletrónica da ASAE (www.asae.
pt), em “ASAE» Recursos Humanos» Concursos» Novos recrutamentos”.

9.3 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes constantes do formulário de candidatura por parte do 
candidato determina a sua exclusão ao procedimento concursal.

9.4 — Os requerimentos de candidatura deverão ser entregues pesso-
almente, após o seu correto preenchimento, durante as horas normais de 
funcionamento da secção de Expediente da ASAE, sita na Av. Conde de 
Valbom, n.º 98, 1050 — 070 Lisboa, ou por carta registada com aviso de 
receção para a mesma morada, endereçada à ASAE, Divisão de Recursos 
Humanos e Expediente, em envelope fechado com indicação exterior 
“procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, 
LSA/LFQ”, bem como o número do aviso de abertura, devendo a sua 
expedição ocorrer até ao termo do prazo fixado para entrega das candi-
daturas, findo o qual não serão as mesmas consideradas.

9.5 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
eletrónico.

9.6 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, do qual devem 
constar, designadamente, as habilitações literárias e as funções que 
exerce, bem como as que exerceu, com a indicação dos respetivos 
períodos de permanência, as atividades relevantes, assim como a for-
mação profissional detida (cursos, especializações, estágios, seminários, 
ações de formação, etc., com referência à sua duração em dias e horas 
e as entidades promotoras) os quais, no entanto, só poderão ser tidos 
em conta pelo júri se devidamente comprovados, mediante fotocópia 
legível. Estes elementos só serão considerados quando relacionados com 
o posto de trabalho caracterizado no ponto 5. deste Aviso;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
c) Fotocópia legível do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte ou do cartão de cidadão;
d) Declaração, devidamente autenticada e atualizada, com data pos-

terior à do presente Aviso, emitida pelo órgão ou serviço de origem, da 
qual conste inequivocamente:

i) A identificação da carreira e da categoria de que o candidato é 
titular;

ii) A identificação da modalidade da relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida e a respetiva antiguidade na categoria 
e na carreira;

iii) A posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado, 
com indicação do respetivo valor;

iv) A avaliação do desempenho, com referência aos valores quanti-
tativos e qualitativos, obtida nos últimos três anos, ou sendo o caso, a 
indicação dos motivos de não avaliação em 1 ou mais anos, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro;

e) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem, com 
data posterior à do presente Aviso, na qual conste a caracterização das 
funções exercidas pelo trabalhador ou, sendo trabalhador em SME, por 
último ocupou.

9.6.1 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos de admissão, bem como os indispensáveis para efetuar a 
avaliação do candidato, nomeadamente, o curriculum vitae, determina 
a exclusão do procedimento concursal, nos termos da alínea a) do n.º 9 
do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

9.6.2 — A não apresentação dos restantes documentos determina a não 
valorização dos factos ou situações que por eles deveriam ser comprovados.

9.6.3 — O júri pode exigir aos candidatos que apresentem documentos 
comprovativos de factos por eles referidos no curriculum que possam 
relevar para a apreciação do seu mérito e que se encontrem deficiente-
mente comprovados.

9.6.4 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9.6.5 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da Re-

pública Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

10 — Métodos de seleção: Dada a urgência deste procedimento, e 
perante a necessidade de manter a capacidade de resposta do Labo-
ratório de Segurança Alimentar/Laboratório de Físico -Química, no 
âmbito das competências que lhe estão cometidas, afigurando -se como 
absolutamente indispensável garantir a ocupação dos postos de trabalho 
que venham a ficar vagos, em virtude da previsível saída de colabora-
dores, o presente procedimento reveste caráter urgente, pelo que, ape-
nas será utilizado, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 53.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, um único método de seleção 
obrigatório — avaliação curricular — complementado por entrevista 
profissional de seleção como método de seleção facultativo.

10.1 — Caráter eliminatório: Cada um dos métodos de seleção tem 
caráter eliminatório, sendo excluídos do procedimento, os candidatos que 
obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de sele-
ção, não lhes sendo aplicável, nesse caso, o método de seleção seguinte.

11 — Avaliação Curricular: A avaliação curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos e incide especialmente sobre as funções 
que têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou atividade em causa, designadamente:

a) A habilitação académica de base;
b) A experiência profissional comprovada no exercício das funções 

descritas no ponto 5. do presente Aviso, destinada a avaliar se, e em que 
medida, os candidatos dispõem das competências técnicas necessárias 
ao exercício da função;

c) A formação profissional, isto é, ações de formação e de aperfeiço-
amento profissional relacionadas com as exigências e as competências 
necessárias ao exercício da função;

d) A avaliação do desempenho, relativa ao último período (não su-
perior a três anos) em que o candidato cumpriu ou executou atividades 
idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

11.1 — Na avaliação curricular é adotada a escala de valoração de 0 
a 20 valores com expressão até às centésimas, tendo a mesma caráter 
eliminatório do procedimento para os candidatos que obtiverem valo-
ração inferior a 9,5 valores.

12 — Método de seleção facultativo ou complementar: O método 
de seleção facultativo ou complementar a utilizar será a entrevista pro-
fissional de seleção.

12.1 — Entrevista profissional de seleção: Visa avaliar, de forma obje-
tiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

12.2 — A entrevista profissional de seleção, de caráter público, é ava-
liada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as clas-
sificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Para esse efeito será elaborada uma 
ficha individual contendo o resumo dos temas abordados, os parâmetros de 
avaliação e a classificação obtida em cada um deles, devidamente funda-
mentada, traduzindo a presença ou ausência das competências em análise.

13 — Ponderação e sistema de valoração final dos métodos de sele-
ção — A classificação final dos candidatos que completem o procedi-
mento, constituído pela avaliação curricular e entrevista profissional de 
seleção, será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com expressão até 
às centésimas, e resulta da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC x 0,70) +(EPS x 0,30)

Sendo que:
CF — Classificação Final
AC — Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Seleção
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14 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate 
a adotar são os constantes do artigo 35.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro.

15 — São excluídos os candidatos que não compareçam à entrevista 
profissional de seleção, bem como os que obtenham uma valoração infe-
rior a 9,5 valores em qualquer um dos métodos de seleção considerados.

16 — Os candidatos admitidos que obtenham classificação igual ou 
superior a 9,5 valores na avaliação curricular serão convocados para a 
realização da entrevista profissional de seleção, por notificação, nos ter-
mos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
e por uma das formas previstas nas alíneas a), b) c) ou d) do n.º 3 do 
artigo 30.º da citada Portaria. A notificação indicará o dia, hora e local 
da realização da mencionada entrevista profissional de seleção.

17 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do ar-
tigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, notificados por 
uma das formas previstas nas alíneas a), b) c) ou d) do n.º 3 do mesmo 
artigo, para a realização da audiência de interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

17.1 — O exercício do direito de participação dos interessados é 
efetuado através do modelo de formulário tipo, aprovado pelo Despa-
cho n.º 11321/2009 e publicado no Diário da República, 2.ª série, de 
08 de maio de 2009, disponível para download na página eletrónica da 
ASAE (www.asae.pt), em “ASAE» Recursos Humanos» Concursos» 
Novos recrutamentos”.

18 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público das instalações da ASAE e disponibilizada na 
sua página eletrónica.

19 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos têm 
acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classi-
ficativa e o sistema de valoração final do método, desde que o solicitem.

20 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedi-
mento é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, 
em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantita-
tivas obtidas em cada método de seleção, considerando -se excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

21 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e pú-
blico da ASAE e disponibilizada na sua página eletrónica (www.asae.pt)

22 — O recrutamento efetua -se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos.

23 — Composição do júri do procedimento — O júri do presente 
procedimento tem a seguinte composição:

Presidente — Maria da Graça Domingues Mariano Marques Fernan-
des, Diretora de Serviços do Laboratório de Segurança Alimentar.

1.º Vogal efetivo — Maria da Graça Cardoso Pires Campos, Chefe 
de Divisão do Laboratório de Físico -Química.

2.º Vogal efetivo — Célia Maria Matias dos Santos, Técnica Superior.
1.º Vogal suplente — Ana Margarida Henriques Guerreiro, Técnica 

Superior.
2.º Vogal suplente — Sarogini Carmen Monteiro, Técnica Superior.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efetivo.

24 — Em consonância com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente Aviso será publicitado 
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação no Diário da República, na página eletrónica da 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (www.asae.pt), e em 
jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de três dias 
úteis contados da data de publicação no Diário da República.

20 de dezembro de 2012. — O Inspetor -Geral, António Nunes.
206680251 

 Louvor n.º 108/2013
Tendo ficado desligado do serviço em virtude de ter passado à apo-

sentação, é justo que neste momento louve o Inspetor Adjunto Principal 
Carlos Manuel Paramos Merino pela forma dedicada, aplicada e com 
elevado profissionalismo com que desenvolveu a sua atividade na De-
legação de Santarém da ASAE.

O seu exemplo em muito contribuiu para dignificar o trabalho apre-
sentado por aquela unidade orgânica e pela ASAE.

8 de janeiro de 2013. — O Inspetor -Geral, António Nunes.
206680138 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P.

Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte

Aviso (extrato) n.º 1025/2013
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., faz saber 

que a empresa E.A.V.T. — Empresa Automobilista de Viação e Turismo, 
L.da, com sede no Largo da Vitória, 3, concelho de Lamego, requereu 
a concessão de uma carreira de passageiros em regime regular entre 
Armamar, concelho de Armamar e Moimenta da Beira (Por Cimbres), 
concelho de Moimenta da Beira, ambos do distrito de Viseu, passando 
por Travanca, Fonte Fria, Santa Cruz de Lumiares, Cimbres, Vila Chã 
da Beira, Vila Chã da Beira (Cruztº), Sarzedo (Cruztº), Sarzedo, Beira 
Valente (Cruztº), Beira Valente, Leomil e Adega.

Nos termos do parágrafo 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Trans-
portes em Automóveis, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 37 272, de 31 de 
dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar-
-se sobre a concessão requerida, no prazo de sessenta dias a contar da 
data da presente publicação, para o que podem consultar o respetivo 
processo na Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte, 
sita na Av. Fontes Pereira de Melo, 485 -527, Porto.

4 de janeiro de 2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oli-
veira.

306650792 

 Aviso (extrato) n.º 1026/2013
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., faz sa-

ber que a empresa E. A. V. T. — Empresa Automobilista de Viação e 
Turismo, L.da, com sede no Largo da Vitória, 3, concelho de Lamego, 
requereu a concessão de uma carreira de passageiros em regime regu-
lar entre Tarouca e Vila Chã da Beira, ambos do concelho de Tarouca 
e distrito de Viseu, passando por Castanheiro do Douro, Ponte Nova, 
Mondim da Beira, Almofada, Salzedas (Cruztº), Formilo, Salzedas 
(Cruztº), Granja Nova e Sanfins (Cruztº).

Nos termos do parágrafo 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Trans-
portes em Automóveis, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 37 272, de 31 de 
dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar-
-se sobre a concessão requerida, no prazo de sessenta dias a contar da 
data da presente publicação, para o que podem consultar o respetivo 
processo na Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte, 
sita na Av.ª Fontes Pereira de Melo, 485 -527, Porto.

4 de janeiro de 2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oli-
veira.

306650905 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 1312/2013

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador 
de tacógrafos n.º 101.25.12.6.017

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:

J. Rodrigues & Outros, L.da, Bairro do Nicho, Riachos, 2350 -322 Tor-
res Novas, 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 101.25.93.6.016, da empresa J. Rodrigues & 
Outros, L.da, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 106, de 7 
de maio de 1993.

5 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
J. Marques dos Santos. 




