
Diário da República, 2.a série — N.o 131 — 10 de Julho de 2007 19 667

Elaborou diversos relatórios técnicos;
A partir de Maio de 2006, tem as funções de adjunto nacional

de operações no Comando Nacional de Operações de Socorro.

Durante a permanência no Departamento de Protecção Civil da
Câmara Municipal de Lisboa:

Responsável pelo grupo de operações;
Desenvolvimento de projectos de gestão de informação.

Projectos mais relevantes:

Investigador principal do projecto DESICAFF;
Responsável pelo Projecto de Cartografia de Risco de Incêndio

Florestal (CRIF);
Investigador principal do Projecto Premfire.

Colaborações institucionais mais relevantes:

Responsável pelo grupo de operações do Departamento de Pro-
tecção Civil da Câmara Municipal de Lisboa;

Colaborou com a Agência Espacial Europeia (ESA) em vários
projectos;

Colaborou com os trabalhos do Join Research Center (JRC)
durante o decorrer dos incêndios de 2003;

Responsável pela activação do International Charter «Space and
Major Disasters»;

Participação em vários projectos da ex-CNEFF e várias reuniões
de trabalho;

Participação na manutenção do sistema e base de dados de fogos
florestais da DGF, desde 2001.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Despacho (extracto) n.o 14 871/2007

Promoção online de actos de registo comercial

Ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 24.o da Portaria
n.o 1416-A/2006, de 19 de Dezembro, determino que a partir do pró-
ximo dia 10 de Julho de 2007 possam ser promovidos por via elec-
trónica os seguintes actos de registo comercial: penhor, penhora,
arresto, amortização de quotas, mandato, contrato de agência, rec-
tificação e cancelamento de registos por depósito online, projecto
de fusão e projecto de cisão e ainda quanto a registos a efectuar
por transcrição: conversão de registos provisórios online, transforma-
ção de sociedade, alteração do contrato social, aumento de capital,
redução de capital social, fusão e cisão-fusão.

Nos termos do n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 125/2006,
de 29 de Junho, determino a inclusão da Conservatória do Registo
Comercial da Zona Franca da Madeira no serviço de registos online,
limitando a sua competência, em conformidade com o meu despacho
n.o 17/2007, aos actos de registo de entidades sediadas naquela
Conservatória.

6 de Julho de 2007. — O Presidente, António Luís Pereira Figueiredo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.o 14 872/2007

Certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.o 101.24.07.6.55

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, 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 Auto Ideal da Fonte
Nova, L.da, Rua da Nossa Senhora das Dores, 3, Boavista,
2420-403 Leiria, na qualidade de instaladora de tacógrafos homo-
logados de acordo com o regulamento CE n.o 1360/2002, de 13 de
Junho, estando autorizada a realizar a primeira verificação e a colocar
a respectiva marca própria, abaixo indicada, e os símbolos do controlo
metrológico, nos locais de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

13 de Julho de 2007. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, J. Marques dos Santos.

2611027571

Rectificação n.o 1009/2007

Rectificação ao certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.o 101.25.99.6.015

No certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.o 101.25.99.6.015, publicado no Diário da República,
3.a série, n.o 248, de 26 de Outubro de 2000, o nome da empresa
passa a ser Electrocastrense Electricistas Auto, L. da, ficando as demais
disposições do anteriormente publicado.

30 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, J. Marques dos Santos.

3000215574

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais

Delegação de Transportes do Centro

Aviso n.o 12 421/2007

Por despacho de confirmação de 4 de Junho de 2007 do subdirector-
-geral dos Transportes Terrestres e Fluviais, em substituição, nos ter-
mos do artigo 41.o do n.o 2 do CPA, foi autorizada a transferência
das carreiras regulares de passageiros Celorico da Beira Fornotelheiro
e Celorico da Beira — Vila Franca das Naves, de Viúva Carneiro
& Filhos, L.da, para JOALTO — Rodoviária das Beiras, S. A., com
sede na Avenida da Estação, Guarda.

25 de Junho de 2007. — A Directora de Serviços, Graça Albuquerque
Fernandes.

2611027585

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Centro Regional de Alcoologia do Sul

Deliberação n.o 1337/2007

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 17 de Maio de
2007, foi a Ana Filipa Branco Figueiredo ratificado o contrato de
trabalho a termo certo, por três meses, eventualmente renováveis,
por um único e igual período, para o exercício de funções na categoria
de auxiliar de acção médica, ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com efeitos a 16 de Abril
de 2007.

29 de Junho de 2007. — O Director, Domingos Neto.
2611027807




