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Elisabete Gonçalves Pereira, Endereço: Avenida de Londres-
-Urbanização dos Pombais, Praça

Londrina, Bloco B — 3,1.º Andar, Sala 5, 4835 -067 Guimarães
Ficam notificados todos os interessados, de que o processo supra 

identificado, foi encerrado.
Efeitos do encerramento: a decisão de encerramento do processo foi 

determinada por insuficiente da massa falida (art. 232, n.º 1 do CIRE).
Efeitos do encerramento são os previstos no artigo 233.º do CIRE.
03 -10 -2011. — O Juiz de Direito, Dr. Sá Couto. — O Oficial de 

Justiça, Ana Maria S. A. Barros.
305195343 

 2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA REAL

Anúncio n.º 14824/2011

Referência: 2466158

Insolvência pessoa colectiva (Requerida) N.º 561/09.9TBVRL
Requerente: Valadares Ribeiro Sociedade Unipessoal, L.da

Insolvente: Pavirebocos — Pavimentações e Aplicações de Rebocos, 
Unipessoal, L.da

Pavirebocos — Pavimentações e Aplicações de Rebocos, Unipessoal, 
L.da, NIF — 506478378, Endereço: Recta da Timpeira, Lote D, Vila 
Real, 5000 -000 Vila Real

Rui Manuel Pereira de Almeida, Endereço: Rua 25 de Abril, 299 -3.º Dtº 
Frente, 4420 -356 Gondomar

Ficam notificados todos os interessados, de que o processo supra 
identificado, foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por insufi-
ciência da massa insolvente.

Efeitos do encerramento: Todos os previstos no disposto no ar-
tigo 233.º do CIRE.

30 -09 -2011. — O Juiz de Direito, Dr. Manuel Domingos Alves. — O 
Oficial de Justiça, Manuela Olo.

305201547 

 2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA VERDE

Anúncio n.º 14825/2011

Processo: 430/11.2TBVVD

Insolvência de pessoa colectiva (requerida)
Requerente: Laso Transportes, S. A.
Devedor: Metecno Portugal, S. A.

 2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VISEU

Anúncio n.º 14826/2011

Proc. 1563/10.8TBVIS -E -Prestação de contas de administrador
n/refª 6296890 -data 04.10.2011
A Dra. Cristina Rebelo, Juiz de Direito deste Tribunal, faz saber que são 

os credores e a insolvente: Maria Isabel de Jesus de Campos Figueiredo, 
estado civil: Casado, nascido(a) em 01 -03 -1964, NIF — 161149081, 
BI — 8067744, Endereço: Quinta da Misericórdia, Lote A, 2.º Esq., 
Ranhados, 3500 Viseu, notificados para no prazo de 5 dias, decorridos 
que sejam dez dias de éditos, que começarão a contar -se da publicação 
do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo admi-
nistrador da insolvência (Artigo 64.º n.º 1 CIRE).

O prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias judiciais 
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

04.10.2011. — A Juíza de Direito, Dr.ª Cristina Rebelo. — O Oficial 
de Justiça, Olinda Martins.

305201717 

Convocatória de assembleia de credores
nos autos de insolvência acima identificados em que são:

Insolvente: Metecno Portugal, S. A., NIF — 502965398, Endereço: 
Lugar de Sá, Gême, 4730 -180 Vila Verde.

Administrador de Insolvência: Dr. Nuno Albuquerque, Endereço: 
Rua Bernardo Sequeira, 78 — 1.º, Sala 1 — Apartado 3033, 4710 -358 
Braga.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi designado o dia 25 -10 -2011, pelas 13.30 horas, para 
a realização da reunião de assembleia de credores para discussão e 
aprovação do Plano de Insolvência.

Fica ainda notificado de que nos 10 dias anteriores à realização da 
assembleia todos os documentos referentes ao plano de insolvência se 
encontram à disposição dos interessados na secretaria do Tribunal.

Os credores podem fazer -se representar por mandatário com poderes 
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de Tra-
balhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores 
por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Ficam advertidos os titulares de créditos que os não tenham reclamado, 
e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para reclamação, 
de que o podem fazer, sendo que, para efeito de participação na reunião, 
a reclamação pode ser feita na própria assembleia (alínea c n.º 4 do 
Artigo 75.º do CIRE).

21 -09 -2011. — O Juiz de Direito, Dr. Jorge Vasco Moreira Jorge 
Soares. — O Oficial de Justiça, António Araújo Mota.

305152761 

PARTE E

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Edital n.º 970/2011
Torna -se público que, por meu despacho de 06 de Julho de 2011, se 

encontra aberto, pelo prazo de trinta dias úteis, a contar do dia imediato 
ao da publicação do presente Edital no Diário da República, concurso 
documental internacional de recrutamento, nas modalidades de contrato 
individual de trabalho ou de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para dois postos de trabalho para a categoria 
de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Marketing, do Departamento 
de Marketing, Operações e Gestão Geral do ISCTE -IUL.

O concurso é aberto nos termos dos artigos 37.º a 51.º e 62.º -A do 
Estatuto da Carreira Docente Universitária, anexo ao Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de Agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 

de Maio, adiante designado por ECDU, e demais legislação aplicável, 
designadamente do Regulamento de Recrutamento, Selecção e Con-
tratação de Pessoal Docente de Carreira do ISCTE -IUL, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 193, de 4 de Outubro de 2010, 
e esgota -se com o preenchimento do posto de trabalho colocado a 
concurso.

O perfil de serviço pretendido, de acordo com o artigo 12.º do Regu-
lamento de Prestação de Serviço Docente do ISCTE -IUL é o de docente, 
com Perfil A, distribuindo -se a sua actividade, no primeiro ano, pelas 
componentes de ensino e investigação.

A avaliação do período experimental é feita nos termos do Regula-
mento do Regime de Vinculação do Pessoal Docente do ISCTE -IUL 
tendo em conta o estabelecido no Regulamento de Serviço dos Docentes 
do ISCTE -IUL e no Regulamento de Avaliação de Desempenho dos 
Docentes do ISCTE -IUL.
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I.Requisitos de admissão
1 — Ser titular do grau de doutor em Marketing, Gestão e ou em 

áreas científicas congéneres;
2 — Possuir domínio da língua portuguesa ou inglesa falada e es-

crita.

II.Apresentação das candidaturas
1 — As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante 

o horário normal de expediente, ou remetidas por correio, registado e 
com aviso de recepção, até ao termo do prazo, para Unidade de Re-
cursos Humanos do ISCTE -IUL, sita na Avenida das Forças Armadas, 
1649 -026, Lisboa.

2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio electró-
nico.

III.Local de trabalho
ISCTE -Instituto Universitário de Lisboa
Av. das Forças Armadas
1649 -026 Lisboa, Portugal

IV.Instrução da candidatura
A candidatura deve ser instruída com os seguintes documentos:
1 — Requerimento dirigido ao Reitor do ISCTE -IUL, solicitando a 

aceitação da candidatura e contendo identificação completa, morada, 
número de telefone, endereço electrónico e situação laboral presente.

2 — Documento comprovativo da titularidade do grau de doutor;
3 — Sete exemplares, impressos ou policopiados e um em formato 

electrónico não editável (pdf) do curriculum vitae do candidato, com 
a indicação das obras e trabalhos efectuados e publicados, bem como 
da actividade pedagógica desenvolvida. O candidato deve assinalar 
três trabalhos e ou obras que considere mais representativos da acti-
vidade desenvolvida na área disciplinar para que o concurso é aberto. 
A apresentação do curriculum vitae pelos candidatos, deve observar o 
modelo disponível em:

http://www.iscte -iul.pt/servicos/outros_servicos/gabinete_de_apoio_
a_reitoria.aspx

4 — Dois exemplares impressos ou policopiados de cada um dos 
trabalhos mencionados no curriculum. O candidato pode também en-
tregar a totalidade ou parte dos trabalhos em formato electrónico não 
editável (pdf);

5 — Fotocópia simples do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão 
ou documento equivalente;

6 — Declaração de conhecimento do Regulamento do Serviço dos 
Docentes do ISCTE -IUL e do Regulamento de Avaliação de Desempe-
nho dos Docentes do ISCTE -IUL, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 212, de 2 de Novembro de 2010 (respectivamente, Despacho 
n.º 16622/2010 e Despacho n.º 16623/2010 do Reitor do ISCTE -IUL) 
e disponíveis em:

http://www.iscte -iul.pt/servicos/outros_servicos/gabinete_de_apoio_
a_reitoria.aspx

7 — Quaisquer outros elementos relevantes que ilustrem a sua aptidão 
para o exercício do cargo a prover.

8 — Não é exigida a apresentação de documentos comprovativos 
da posse dos requisitos gerais de constituição de relação jurídica de 
emprego público, bastando a declaração do candidato, sob compromisso 
de honra, no requerimento de candidatura ou em documento à parte, da 
situação precisa em que se encontra relativamente ao conteúdo de cada 
uma das seguintes alíneas:

a.Nacionalidade;
b.Cumprimento dos deveres militares ou de serviço cívico, quando 

obrigatório;
c.Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para 

o exercício das funções a que se candidata;
d.Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício das funções e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

9 — Os documentos que instruem a candidatura devem ser apre-
sentados em língua portuguesa ou inglesa e devem ser devidamente 
autenticados pelas entidades emitentes. Os candidatos de nacionalidade 
estrangeira devem autenticar os documentos nas entidades emitentes e 
nos respectivos serviços consulares.

10 — A não apresentação dos documentos exigidos nos termos 
do presente edital, a sua apresentação fora do prazo estipulado ou 
a apresentação de documento falso determina a exclusão do proce-
dimento.

V.Critério de avaliação em mérito absoluto
Encontrando -se as candidaturas devidamente instruídas de acordo 

com o exigido no presente edital, a admissão em mérito absoluto dos 
candidatos dependerá da posse de currículo global que o júri considere 
revestir mérito científico e pedagógico compatível com a área disciplinar 
para que é aberto o concurso.

VI.Método selecção e critérios de avaliação
1 — Aos candidatos aprovados em mérito absoluto será aplicado o 

método de selecção Avaliação Curricular de acordo com os critérios de 
avaliação definidos no ponto seguinte;

2 — Critérios de avaliação
A ordenação dos candidatos ao concurso terá por fundamento o mérito 

científico, pedagógico e de participação em actividades de extensão 
universitária dos candidatos na área de Marketing tendo em consideração 
os seguintes factores:

A — Mérito científico (40 %)
Na avaliação do mérito científico, ter -se -á em consideração os se-

guintes itens:
A -1) Produção científica (20 %) — produção sobretudo internacio-

nal em obras, projectos, livros, capítulos em livros, artigos em revistas 
científicas e em actas de reuniões de natureza científica (conferências, 
colóquios, congressos, seminários, jornadas, fóruns etc.); participa-
ção activa em eventos nacionais ou internacionais, organização de 
eventos científicos nacionais ou internacionais. Na avaliação deste 
parâmetro deve ser tida em consideração a quantidade, a originali-
dade e a diversidade da produção, a autonomia científica revelada, 
o grau de internacionalização, o reconhecimento pela comunidade 
científica (prémios ou outras formas de reconhecimento e distinção 
da comunidade científica, académica ou profissional) e o impacto da 
produção científica.

A -2) Projectos científicos (10 %) — participação em projectos cien-
tíficos, com financiamento nacional, internacional, público ou privado, 
bem como projectos não financiados. Na avaliação deste parâmetro 
deverá ser tida em consideração a quantidade, o grau de inserção do pro-
jecto (rede nacional ou internacional), o carácter competitivo do projecto 
em termos de financiamento, o contributo em termos de património e 
recursos para as estruturas de investigação e o tipo de envolvimento do 
investigador (coordenador ou participante).

A -3) Coordenação e liderança científica (5 %) — criação e liderança 
de equipas de investigação, de gestão científica de unidades orgânicas e 
de investigação e de coordenação/liderança de órgãos de gestão científica 
e académicas de institutos, escolas, departamentos e unidades de investi-
gação. Na avaliação deste parâmetro deverão ser tidas em consideração 
a duração da actividade e a amplitude da função.

A -4) Avaliação científica (5 %) — Participação em júris nacionais ou 
internacionais de provas académicas e a participação em painéis nacio-
nais ou internacionais de avaliação e consultoria científica de bolsas, 
projectos, investigadores ou unidades de investigação, participação em 
comissões de eventos científicos, colaboração activa na edição, avalia-
ção e revisão de publicações científicas nacionais ou internacionais. Na 
avaliação deste parâmetro deverão ser tidas em consideração o número, 
o papel desempenhado e diversidade das actividades.

B — Mérito pedagógico (50 %)
Na avaliação do mérito pedagógico ter -se -á em consideração os se-

guintes itens, ponderada por 1,5 a Actividade docente (B -1) e a Orien-
tação (B -3), sempre que o candidato fale português:

B -1) Actividade docente (25 %) — leccionação de unidades curricu-
lares, desempenho pedagógico, envolvimento na gestão das unidades 
curriculares (docente ou coordenador) e leccionação em universidades 
internacionais. Na avaliação deste parâmetro deverão ser tidas em con-
sideração o número e diversidade das unidades curriculares leccionadas 
e a avaliação do desempenho pedagógico.

B -2) Inovação pedagógica (10 %) — promoção de iniciativas peda-
gógicas tendentes a melhorar os processos de ensino e aprendizagem, 
elaboração de novos cursos de graduação e pós -graduação ou de novas 
unidades curriculares e reestruturação de planos de estudos ou de uni-
dades curriculares, participação em estruturas de âmbito pedagógico, 
promoção e dinamização de processos de melhoria da actividade pe-
dagógica de ciclos de estudo ou de outras actividades de ensino. Na 
avaliação deste parâmetro deverão ser tidas em consideração o número, 
natureza e diversidade das actividades.

B -3) Orientação (10 %) — orientação de dissertações, teses e de 
projectos de pós -doutoramento e da excelência científica dos trabalhos 
supervisionados. Na avaliação deste parâmetro deverão ser tidas em 
consideração o número e diversidade das orientações, com consideração 
das já concluídas e das em curso.
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B -4) Publicações pedagógicas (5 %) — manuais pedagógicos ou 
outras publicações de âmbito pedagógico, sobretudo internacionais. Na 
avaliação deste parâmetro deverão ser tidas em consideração o número, 
a diversidade, a originalidade e o impacto (tiragem) das publicações.

C — Extensão universitária (5 %)
Na avaliação da participação em tarefas de extensão universitária 

ter -se -á em consideração os seguintes itens:
a) Prestações de serviços no âmbito da valorização económica e 

social do conhecimento.
b) Outras actividades relevantes para a investigação, designadamente 

serviço à comunidade no âmbito da organização, serviço de cooperação 
e consultadoria a outras instituições.

c) Os programas de formação contínua, de intercâmbio de experiên-
cias, cursos e seminários destinados à divulgação de conhecimentos.

D — Serviço à Instituição (5 %)
Na avaliação da participação em órgãos universitários ter -se -á em 

consideração o seguinte item:
A realização de actividades resultantes da participação em órgãos 

de gestão universitária, promoção da instituição, comissões ad hoc, 
recrutamento de novos alunos e demais actividades para o regular fun-
cionamento das instituições de ensino superior.

3 — Ordenação e metodologia de votação
Os candidatos são classificados na escala inteira de 0 a 100 em cada 

indicador de avaliação. A classificação final é a soma ponderada, por 
parâmetro, das classificações obtidas em todos os indicadores. Em caso 
de empate, atribui -se o dobro do valor à classificação obtida no parâ-
metro dominante no perfil em que é feita a candidatura. Caso persista 
o empate, procede -se à divisão da classificação obtida pelo número de 
anos após a conclusão do doutoramento. Sempre que esteja em causa 
um empate entre candidatos classificados em primeiro lugar, pode o 
júri decidir proceder ao desempate através de audição pública desses 
candidatos, nos termos do n.º 4.

4 — Audições Públicas
O júri delibera sobre a necessidade de proceder à realização de au-

dições públicas dos candidatos admitidos, as quais, a realizarem -se, 
obedecem ao preceituado nos artigos 8.º, n.º 2 e 20 do Regulamento de 
Recrutamento, Selecção e Contratação do Pessoal Docente de Carreira 
do ISCTE -IUL.

VII.Constituição do Júri
O júri é presidido pelo Doutor António Sarmento Gomes Mota, Pro-

fessor Catedrático do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-
-IUL) e constituído pelos seguintes professores, que no entendimento 
do Conselho Científico do ISCTE -IUL, pertencem à área disciplinar 
para que é aberto o concurso.

Vogais:
Doutora Minoo Farhangmehr — Professora Catedrática da Escola de 

Economia e Gestão da Universidade do Minho;
Doutor Mário Lino Barata Raposo — Professor Catedrático da Uni-

versidade da Beira Interior;
Doutor Carlos Henrique Figueiredo e Melo de Brito — Professor 

Associado com Agregação, da Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto;

Doutor José Carlos Martins Rodrigues de Pinho — Professor Asso-
ciado da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

Doutor Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita — Professor Catedrá-
tico do ISCTE -IUL;

Doutor José Pedro Catalão Dionísio — Professor Associado do 
ISCTE — IUL;

VIII.Das listas de candidatos admitidos e excluídos bem como das 
listas de classificação final e ordenação dos candidatos será dado co-
nhecimento aos interessados mediante afixação na vitrina da Unidade 
de Recursos Humanos do ISCTE -IUL e notificação através de endereço 
electrónico.

O processo de concurso poderá ser consultado pelos candidatos na 
Unidade de Recursos Humanos, nos termos indicados na notificação 
referida no ponto anterior.

IX.Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 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.

07 de Outubro de 2011. — O Reitor, Luís Antero Reto.
205213349 

 ORDEM DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Regulamento n.º 551/2011

Código de Ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Preâmbulo
Pelos Decretos -Lei n.º 224/2008 e 225/2008, ambos de 20 de Novem-

bro, foi transposta para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2006/43/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa à 
revisão legal das contas anuais e consolidadas.

Após uma longa maturação do que deverá ser o conteúdo das 
normas que devem dar corpo às disposições do Capítulo IV daquela 
Directiva (Deontologia Profissional, Independência, Objectividade, 
Confidencialidade e Sigilo Profissional), cumpre estabelecer ao abrigo 
da alínea m) do Artigo 5.º do Estatuto da Ordem o novo Código de 
Ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que substitui o 
Código de Ética e Deontologia Profissional de 2001, e cujo texto está 
baseado no Código de Ética da IFAC — International Federation of 
Accountants.

Por necessidade de exposição assente naquele Código, de adopção 
internacional, foi usada, na própria estrutura e apresentação formal do 
novo Código de Ética, a forma de redacção do articulado usada no do-
cumento matricial, de modo a estabelecer as normas e, simultaneamente, 
fazer, de certa maneira e em muitos casos, a sua explicação, com uma 
assinalável vertente pedagógica.

Em termos sintéticos, ficam nos parágrafos seguintes deste preâmbulo 
algumas notas que traduzem o espírito que perpassa as disposições deste 
renovado Código.

Uma marca distintiva da actividade dos revisores oficiais de contas, 
neste Código designados por auditores, é a sua aceitação da responsabi-
lidade para agir no interesse público competindo -lhe, por isso, ir muito 
para além da satisfação das necessidades de um cliente em particular.

No exercício das suas funções de interesse público, os auditores devem 
observar e cumprir o novo Código de Ética que define os princípios 
éticos fundamentais aplicáveis e apresenta uma estrutura conceptual 
para os implementar com o objectivo de:

a) Identificar ameaças ao cumprimento dos princípios fundamen-
tais;

b) Avaliar a importância das ameaças identificadas; e
c) Aplicar as salvaguardas necessárias, para eliminar as ameaças ou 

reduzi -las a um nível aceitável.

As circunstâncias em que os auditores desenvolvem a sua actividade 
podem criar ameaças específicas ao cumprimento dos princípios éticos 
fundamentais. É impossível identificar todas as situações que podem 
criar tais ameaças e especificar as acções para as mitigar. Além disso, 
a natureza dos trabalhos pode diferir e, consequentemente, podem ser 
criadas diferentes ameaças que exigem a aplicação de diferentes salva-
guardas. Assim, este Código estabelece uma estrutura conceptual que 
exige que o auditor identifique, avalie, e responda de forma adequada às 
ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais. O auditor deve 
usar o julgamento profissional ao aplicar esta estrutura conceptual.

O auditor deve estabelecer os controlos e procedimentos de auditoria 
necessários que lhe permitam identificar qualquer ameaça significativa 
que possa afectar o desenvolvimento da sua prática profissional e, na 
medida do possível, planear as acções apropriadas para cada tipo de 
ameaça.

Quando o auditor determinar que não estão disponíveis salvaguardas 
apropriadas ou elas não podem ser aplicadas para eliminar as ameaças 
ou reduzi -las a um nível aceitável, deve eliminar a circunstância ou o 
relacionamento que cria as ameaças ou recusar o trabalho ou renunciar 
ao mandato.

CAPÍTULO 1

Âmbito de aplicação
1.1 O presente Código aplica -se a todos os profissionais que:
a) Estejam inscritos na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

(doravante também identificada apenas por “Ordem”) como revisores 
oficiais de contas, independentemente das funções que exerçam no 
âmbito do Estatuto da Ordem;

b) Sejam colaboradores de revisores oficiais de contas ou de socie-
dades de revisores oficiais de contas, incluindo membros estagiários da 
Ordem, independentemente da relação contratual estabelecida, relativa-
mente aos requisitos que lhes sejam aplicáveis;




