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do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro e para efeitos da aplicação 
da Portaria n.º 34/2007, de 8 de janeiro, determino o seguinte:

a) É reconhecida a qualificação do ISQ — Instituto de Soldadura e 
Qualidade, com instalações na Av. Professor Dr. Cavaco Silva n.º 33, 
TAGUSPARK, 2740 -120 Porto Salvo, para a execução das operações 
de primeira verificação e de verificação periódica de contadores de 
gás de 0,016 m3/h a 650 m3/h e dispositivos de conversão de volume;

b) A referida empresa colocará a respetiva marca própria, anexa ao pre-
sente Despacho, bem como o símbolo da operação de controlo metrológico 
aplicável, no esquema de selagem dos instrumentos de medição abran-
gidos pelo regulamento aprovado pela Portaria n.º 962/90, 9 de outubro;

c) Nos termos da legislação aplicável, são mantidos, em arquivo, 
os relatórios dos ensaios correspondentes às operações de controlo 
metrológico realizadas;

d) Mensalmente, e até ao dia 10 do mês seguinte, deve a empresa 
enviar ao Departamento de Metrologia do IPQ a lista dos instrumentos 
de medição verificados, assim como efetuar o pagamento, ao IPQ, dos 
montantes previstos no n.º 10, do Despacho n.º 18853/2008, de 3 de 
julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 15 de julho, 
revisto pela Retificação n.º 2135/2008, de 11 de setembro, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 1 de outubro;

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;

f) O presente Despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2018 e é 
válido até 31 de dezembro de 2019.

2018 -05 -28. — O Presidente do Conselho Diretivo, António Mira 
dos Santos. 

  
 311392945 

 Despacho n.º 5894/2018

Organismo de Verificação Metrológica de Analisadores
de Gases de Escape

O controlo metrológico dos métodos e instrumentos de medição obe-
dece ao regime geral aprovado pelo Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de se-
tembro, às disposições Regulamentares gerais previstas no Regulamento 
Geral do Controlo Metrológico aprovado pela Portaria n.º 962/90, de 9 de 
outubro, e ainda às disposições constantes das portarias específicas de 
cada instrumento de medição, sendo aplicável, no caso dos Analisadores 
de Gases de Escape, a Portaria n.º 20/2007, de 5 de janeiro.

Nos termos do Decreto -Lei n.º 71/2012, de 21 de março, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, compete ao Instituto Por-
tuguês da Qualidade, I. P. (IPQ) assegurar e gerir o sistema de controlo 
metrológico legal dos instrumentos de medição, bem como reconhecer 
as entidades competentes para o exercício delegado desse controlo, 
sempre que tal se revele necessário.

Tendo sido verificada a necessidade de qualificar entidades para a 
realização das operações de controlo metrológico de primeira verificação 
e verificação periódica de Analisadores de Gases de Escape e por forma a 
assegurar a cobertura nacional efetiva daquele controlo no âmbito referido, 
foi a empresa ISQ — Instituto de Soldadura e Qualidade, com instalações 
na Av. Professor Dr. Cavaco Silva n.º 33, TAGUSPARK, 2740 -120 Porto 
Salvo, objeto de avaliação com base nos critérios e princípios para a quali-
ficação de entidades, tendo sido evidenciada a experiência, a competência 
técnica e a disponibilidade dos meios necessários para a realização do 
controlo metrológico no domínio dos Analisadores de Gases de Escape.

Assim:
Ao abrigo da alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 71/2012, 

de 21 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, 
conjugada com o disposto na subalínea i) da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro e para efeitos da aplicação 
da Portaria n.º 2072007, de 5 de janeiro, determino o seguinte:

a) É reconhecida a qualificação do ISQ — Instituto de Soldadura e 
Qualidade, com instalações na Av. Professor Dr. Cavaco Silva n.º 33, 

TAGUSPARK, 2740 -120 Porto Salvo, para a execução das operações 
de primeira verificação e de verificação periódica de Analisadores de 
Gases de Escape;

b) A referida empresa colocará a respetiva marca própria, anexa 
ao presente Despacho, bem como o símbolo da operação de controlo 
metrológico aplicável, no esquema de selagem dos instrumentos de 
medição abrangidos pelo regulamento aprovado pela Portaria n.º 962/90, 
9 de outubro;

c) Nos termos da legislação aplicável, são mantidos, em arquivo, 
os relatórios dos ensaios correspondentes às operações de controlo 
metrológico realizadas;

d) Mensalmente, e até ao dia 10 do mês seguinte, deve a empresa 
enviar ao Departamento de Metrologia do IPQ a lista dos instrumentos 
de medição verificados, assim como efetuar o pagamento, ao IPQ, 
dos montantes previstos no n.º 10, do Despacho n.º 18853/2008, 
de 3 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, 
de 15 de julho, revisto pela Retificação n.º 2135/2008, de 11 de 
setembro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 
1 de outubro;

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;

f) O presente Despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2018 e é 
válido até 31 de dezembro de 2019.

2018 -05 -28. — O Presidente do Conselho Diretivo, António Mira 
dos Santos. 

  
 311393163 

 Despacho n.º 5895/2018

Organismo de Verificação Metrológica de Opacímetros

O controlo metrológico dos métodos e instrumentos de medição obe-
dece ao regime geral aprovado pelo Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de se-
tembro, às disposições Regulamentares gerais previstas no Regulamento 
Geral do Controlo Metrológico aprovado pela Portaria n.º 962/90, de 9 de 
outubro, e ainda às disposições constantes das portarias específicas de 
cada instrumento de medição, sendo aplicável, no caso dos Opacímetros, 
a Portaria n.º Portaria n.º 797/97, de 1 de setembro.

Nos termos do Decreto -Lei n.º 71/2012, de 21 de março, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, compete ao Instituto Por-
tuguês da Qualidade, I. P. (IPQ) assegurar e gerir o sistema de controlo 
metrológico legal dos instrumentos de medição, bem como reconhecer 
as entidades competentes para o exercício delegado desse controlo, 
sempre que tal se revele necessário.

Tendo sido verificada a necessidade de qualificar entidades para a 
realização das operações de controlo metrológico de primeira verifi-
cação e verificação periódica de Opacímetros e por forma a assegurar 
a cobertura nacional efetiva daquele controlo no âmbito referido, foi a 
empresa ISQ — Instituto de Soldadura e Qualidade, com instalações na 
Av. Professor Dr. Cavaco Silva n.º 33, TAGUSPARK, 2740 -120 Porto 
Salvo, objeto de avaliação com base nos critérios e princípios para 
a qualificação de entidades, tendo sido evidenciada a experiência, a 
competência técnica e a disponibilidade dos meios necessários para a 
realização do controlo metrológico no domínio dos Opacímetros.

Assim:
Ao abrigo da alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 71/2012, 

de 21 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, 
conjugada com o disposto na subalínea i) da alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro e para efeitos 
da aplicação da Portaria n.º 797/97, de 1 de setembro, determino o 
seguinte:

a) É reconhecida a qualificação do ISQ — Instituto de Soldadura e 
Qualidade, com instalações na Av. Professor Dr. Cavaco Silva n.º 33, 
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TAGUSPARK, 2740 -120 Porto Salvo, para a execução das operações de 
primeira verificação e de verificação periódica de Opacímetros;

b) A referida empresa colocará a respetiva marca própria, anexa ao pre-
sente Despacho, bem como o símbolo da operação de controlo metrológico 
aplicável, no esquema de selagem dos instrumentos de medição abrangidos 
pelo regulamento aprovado pela Portaria n.º 962/90, 9 de outubro;

c) Nos termos da legislação aplicável, são mantidos, em arquivo, 
os relatórios dos ensaios correspondentes às operações de controlo 
metrológico realizadas;

d) Mensalmente, e até ao dia 10 do mês seguinte, deve a empresa 
enviar ao Departamento de Metrologia do IPQ a lista dos instrumentos 
de medição verificados, assim como efetuar o pagamento, ao IPQ, dos 
montantes previstos no n.º 10, do Despacho n.º 18853/2008, de 3 de 
julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 15 de julho, 
revisto pela Retificação n.º 2135/2008, de 11 de setembro, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 1 de outubro;

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;

f) O presente Despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2018 e é 
válido até 31 de dezembro de 2019.

2018 -05 -28. — O Presidente do Conselho Diretivo, António Mira 
dos Santos. 

  
 311391802 

 Despacho (extrato) n.º 5896/2018
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, e no uso das competências que me foram subdelegadas pelo 
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português da Qualidade, 
através do Despacho n.º 7889/2017, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 174, de 8 de setembro de 2017, verificados os requisitos e 
procedimentos legais em vigor:

1 — Subdelego, na Diretora de Unidade Financeira e Patrimonial, 
Dr.ª Ana Isabel Correia da Silva Araújo, as competências previstas nas 
alíneas a), b), c), d), g), h) e i) do n.º 1 do referido Despacho n.º 7989/2017.

2 — O presente despacho entra em vigor na data da sua publicação 
no Diário da República e produz efeitos a 1 de abril de 2017, ficando 
ratificados, nos termos do artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo, todos os atos que, no âmbito da presente subdelega-
ção, tenham sido praticados desde essa data pela Diretora de Unidade 
Financeira e Patrimonial.

5 de junho de 2018. — A Diretora do Departamento de Administração 
Geral, Ana Isabel de Bettencourt Furtado Roçadas Ramalho de Matos 
Almeida.

311404908 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Despacho n.º 5897/2018

Subdelegação de Competências na Diretora do Departamento
de Marketing Territorial e de Negócios da Direção

 de Apoio à Venda, Dr.ª Carla Margarida dos Santos Simões

1 — Torna-se público que no exercício das competências que foram 
subdelegadas pelo Despacho n.º INT/2016/4597, de 9 de Maio de 2016, 
na Diretora Coordenadora da Direção de Apoio à Venda, Eng.ª Lídia 
Maria Alves Guedes Monteiro, subdelegou na Diretora do Departamento 
de Marketing Territorial e de Negócios da Direção de Apoio à Venda, 
Dr.ª Carla Margarida dos Santos Simões, os poderes para a prática dos 
seguintes atos, no âmbito do respetivo Departamento:

a) Autorizar despesas com aquisição de bens e serviços, até ao limite 
de €10.000 (dez mil euros), IVA incluído;

b) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, qualquer 
que seja o meio de transporte utilizado, à exceção do avião e em carro 
próprio, bem como os correspondentes abonos e as despesas com a 
aquisição de títulos de transporte e de ajudas de custo, a que os traba-
lhadores tenham direito;

c) Justificar ou injustificar faltas, bem como visar as relações mensais 
de assiduidade;

d) Autorizar a inscrição e participação em estágios, congressos, reu-
niões, seminários, colóquios, cursos de formação e outras iniciativas 
similares que decorram em território nacional, bem como os respetivos 
encargos, dentro dos limites fixados na alínea a).

2 — Os atos praticados no exercício dos poderes subdelegados no 
presente despacho 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 dar cumprimento 
às demais regras que no caso concreto devam ser observadas, designa-
damente as relativas à realização da despesa e à execução orçamental.

3 — Os atos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados 
devem ser dados a conhecer à Diretora Coordenadora da Direção de 
Apoio à Venda, Eng.ª Lídia Maria Alves Guedes Monteiro mensalmente.

4 — O presente Despacho produz efeitos imediatos, ficando ainda 
ratificados todos os atos que, no âmbito das competências ora subdele-
gadas, tenham sido praticados desde 09 de abril de 2018.

6 de junho de 2018. — A Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Maria 
Teresa Rodrigues Monteiro.

311405312 

 AMBIENTE

Gabinete da Secretária de Estado do Ordenamento 
do Território e da Conservação da Natureza

Despacho n.º 5898/2018
Com vista à construção e exploração da Estação de Tratamento de Águas 

Residuais de Chapa, como parte integrante do sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e saneamento do Norte de Portugal, veio Águas do 
Norte, S. A., concessionária da exploração e gestão do referido sistema, 
criada pelo Decreto -Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, requerer a declaração 
de utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação da parcela 
de terreno identificada no mapa de áreas e assinalada na planta de locali-
zação constantes do processo, localizada na União das Freguesias de Vila 
Garcia, Aboim e Chapa, concelho de Amarante.

Considerando que a intervenção prevista pressupõe cofinanciamento 
comunitário e, nestes termos, o cumprimento dos prazos fixados na 
candidatura POSEUR -03 -2012 -FC -000268.

Considerando que o contrato de concessão celebrado em 30 de junho 
de 2015 entre o Estado Português e Águas do Norte, S. A., prevê, na sua 
cláusula 28.ª, a possibilidade de requerer declarações de utilidade pública 
para o efeito de constituição de servidões e realização de expropriações 
necessárias à exploração e gestão do sistema multimunicipal.

Assim, no exercício das competências delegadas pelo Ministro do Am-
biente, na subalínea vi) da alínea c) do n.º 3 do Despacho n.º 7590/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 165, de 28 de agosto de 
2017, ao abrigo do disposto no artigo 13.º, no n.º 1 do artigo 14.º e no 
artigo 15.º do Código das Expropriações e com os fundamentos constan-
tes da Informação n.º I -DGT/2018/602, de 27 de abril, da Direção -Geral 
do Território, determino o seguinte:

1 — Declaro a utilidade pública, com caráter de urgência, da expro-
priação da parcela de terreno identificada no mapa de áreas e planta 
anexos ao presente despacho e que dele fazem parte integrante, necessária 
à construção e exploração da Estação de Tratamento de Águas Residuais 
de Chapa, na freguesia da União das freguesias de Vila Garcia, Aboim 
e Chapa, concelho de Amarante.

2 — O mapa e a planta referidos no número anterior podem ser con-
sultados na sede de Águas do Norte, S. A., sita na Avenida Osnabruck, 
29, 5000 -427 Vila Real, e na Direção -Geral do Território, sita na Rua 
Artilharia Um, n.º 107, 1099 -052 Lisboa, nos termos previstos na Lei 
n.º 26/2016, de 22 de agosto, que regula o acesso aos documentos ad-
ministrativos e a sua reutilização.

3 — Os encargos com a expropriação resultante deste despacho são 
da responsabilidade de Águas do Norte, S. A.

29 de maio de 2018. — A Secretária de Estado do Ordenamento 
do Território e da Conservação da Natureza, Célia Maria Gomes de 
Oliveira Ramos. 


