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serviço N.º INT/2017/5848/DVO/EMUT/ JC, de 31 de maio de 2017 e 
N.º INT/2017/7646/DVO/EMUT/JC, de 20 de julho de 2017, do Turismo 
de Portugal, I. P., e respetivos despachos, que aqui dou por integralmente 
reproduzidos.

O despacho de atribuição da utilidade turística a título prévio que 
agora se revoga foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 130, 
de 8 de julho de 2011.

5 de setembro de 2017. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana 
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.

310765081 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 8810/2017

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.17.6.26

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 21.º, 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:

PRO-TACOGRAFOS, LDA.
Parque Empresarial da Câmara de Lobos, Armazém n.º 10
Estrada da Ribeira Garcia
9300-324 Câmara de Lobos

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.

26 de setembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
António Mira dos Santos. 

  
 310816679 

 Despacho n.º 8811/2017

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
e reparador de tacógrafos n.º 101.25.17.6.25

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:

PRO-TACOGRAFOS, LDA
Parque Empresarial da Câmara de Lobos, Armazém n.º 10
Estrada da Ribeira Garcia
9300-324 Câmara de Lobos

na qualidade de instalador e reparador de tacógrafos homologados 
de acordo com o Regulamento (UE) n.º 165/2014, de 4 de fevereiro, 
estando autorizado a realizar as 1.ª e 2.ª fases da Primeira Verificação 
e as Verificações Periódicas, bienal e sexenal e a colocar a respetiva 
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.

26 de setembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
António Mira dos Santos. 

  
 310816362 

 Despacho n.º 8812/2017

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.º 101.24.17.6.160

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:

PRO-TACOGRAFOS, LDA
Parque Empresarial da Câmara de Lobos, Armazém n.º 10
Estrada da Ribeira Garcia
9300-324 Câmara de Lobos

na qualidade de instalador de tacógrafos homologados de acordo com o 
Regulamento (UE) n.º 165/2014, de 4 de fevereiro, estando autorizado 
a realizar a 2.ª Fase da Primeira Verificação e a Verificação Periódica 
Bienal e a colocar a respetiva 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.

26 de setembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
António Mira dos Santos. 

  
 310816768 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso (extrato) n.º 11929/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que:
Após a conclusão do procedimento concursal comum publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de 3 de janeiro, atinente ao Aviso 


