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-adjunto e do Desenvolvimento Regional e do Ministro do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2014, por inerência Presidente 
da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional de Lisboa 
(POR Lisboa 2020) nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 24.º do 
Decreto -Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro e do n.º 2 do mapa VIII 
da RCM n.º 73 -B/2014, de 11 de dezembro de 2014; ao abrigo das dis-
posições conjugadas dos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, delego na Secretária Técnica do Programa Operacional Regional 
de Lisboa, licenciada Isabel Alexandra Pinto Quaresma de Sá Luís, as 
competências próprias, para a prática dos seguintes atos no âmbito do 
POR Lisboa 2020, as quais englobam o poder de direção dos respetivos 
procedimentos:

2 — Relativamente ao pessoal que coordena diretamente:
2.1 — Autorizar a prestação de trabalho suplementar, incluindo o 

realizado em dias de descanso semanal e em feriados;
2.2 — Avaliar o desempenho.
3 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua publi-

cação no Diário da República, considerando -se ratificados, nos termos 
do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, todos os 
atos entretanto praticados que se incluam no âmbito dos poderes ora 
delegados.

5 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, João Pereira 
Teixeira.

311129654 

 Despacho n.º 1923/2018
1 — Na qualidade de Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), 
nomeado pelo Despacho n.º 6755/2014, 19 de maio de 2014, do Ministro-
-adjunto e do Desenvolvimento Regional e do Ministro do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2014, por inerência Presidente da 
Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional de Lisboa (POR 
Lisboa 2020) nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro e do n.º 2 do mapa VIII da RCM 
n.º 73 -B/2014, de 11 de dezembro de 2014; ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
delego na Secretária Técnica do Programa Operacional Regional de Lis-
boa, licenciada Maria Dulce Rodrigues Barros, as competências próprias, 
para a prática dos seguintes atos no âmbito do POR Lisboa 2020, as quais 
englobam o poder de direção dos respetivos procedimentos:

2 — Relativamente ao pessoal que coordena diretamente:
2.1 — Autorizar a prestação de trabalho suplementar, incluindo o 

realizado em dias de descanso semanal e em feriados;
2.2 — Avaliar o desempenho.
3 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua publi-

cação no Diário da República, considerando -se ratificados, nos termos 
do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, todos os 
atos entretanto praticados que se incluam no âmbito dos poderes ora 
delegados.

5 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, João Pereira 
Teixeira.
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 ECONOMIA

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Despacho n.º 1924/2018
Considerando que, nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 23.º 

do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, foi cumprido o estipulado quanto ao termo da comissão de 
serviço e apresentado o relatório de demonstração das atividades prosse-
guidas e resultados obtidos, o qual foi objeto de análise circunstanciada;

E considerando que no exercício do cargo foram alcançados bons 
resultados e demonstradas capacidades de liderança, de gestão e com-
promisso com o serviço público, com respeito pelas normas jurídicas, 
éticas e deontológicas;

Torno público que, por meu despacho proferido ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 24.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, foi renovada a comissão de 

serviço do Licenciado João Carlos Marques Flamino no cargo de Chefe 
de Divisão de Gestão de Contraordenações, do Departamento de Assun-
tos Jurídicos e Contraordenações, da Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2018.

8 de fevereiro de 2018. — O Inspetor -Geral, Pedro Portugal Gaspar.
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 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 1925/2018

Organismo de Verificação Metrológica de Instrumentos 
de medição de comprimento

1 — O Decreto -Lei n.º 45/2017, de 16 de junho, transpôs para a ordem 
jurídica interna a Diretiva n.º 2014/32/UE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa a determinados ins-
trumentos de medição, designadamente dos instrumentos de medição 
de comprimento (conta -metros), eliminando a primeira verificação ao 
controlo metrológico dos referidos instrumentos.

2 — Atendendo que através da Portaria n.º 22/2007, de 5 de janeiro, 
foi publicado o regulamento de controlo metrológico aplicável a estes 
instrumentos de medição de comprimento (conta -metros), por forma a 
assegurar a cobertura nacional efetiva daquele controlo, sem prejuízo 
do necessário rigor metrológico, verifica -se a necessidade de qualificar 
entidades para a realização das operações envolvidas no controlo me-
trológico destes instrumentos de medição.

3 — Assim, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 291/90, de 20 de setembro, para efeitos de aplicação do artigo 42.º 
do Decreto -Lei n.º 45/2017, de 27 de abril e dos artigos 4.º, 5.º, 7.º e 8.º 
da Portaria n.º 22/2007, de 5 de janeiro, determino:

a) É reconhecida a qualificação ao ISQ — Instituto da Soldadura e 
Qualidade, através do seu Laboratório de Metrologia Dimensional, com 
o Certificado de Acreditação M0009, com sede na Avenida Professor 
Doutor Cavaco Silva, 33, Tagus Park — Oeiras, 2740 -120 Porto Salvo, 
para a execução das operações de primeira verificação, após reparação, 
e verificação periódica a instrumentos de medição de comprimento 
(conta -metros);

b) A referida entidade colocará, nos termos da legislação em vigor, 
a respetiva marca própria, anexa ao presente despacho, bem como o 
símbolo da operação de controlo metrológico, no esquema de selagem 
dos instrumentos de medição abrangidos por esta qualificação;

c) Serão mantidos em arquivo os registos e certificados de verificação 
correspondentes às operações de controlo metrológico realizadas, nos 
termos da lei;

d) Mensalmente deverá a entidade enviar ao IPQ uma relação 
dos instrumentos de medição que foram verificados, assim como 
efetuar o pagamento dos montantes previstos no n.º 10, do Despa-
cho n.º 18853/2008, de 15 de julho, alterado através da retificação 
n.º 2135/2008, de 1 de outubro, até ao dia 10 do mês seguinte, mediante 
pagamento ao Instituto Português da Qualidade, Rua António Gião, 2, 
2829 -513 Caparica;

e) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste despacho 
encontra -se definido na tabela de taxas de controlo metrológico aprovada 
pelo despacho referido na alínea anterior, e será revisto anualmente.

4 — O presente Despacho produz efeitos a partir desta data, e é válido 
até 31 de dezembro de 2019.

2018-01-23. — O Presidente do Conselho Diretivo, António Mira 
dos Santos. 
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