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ANEXO 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA 
E DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinetes do Secretário de Estado da Inovação, 
Investimento e Competitividade 

e da Secretária de Estado da Ciência

Despacho n.º 4137/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 37.º do Código Fiscal do Investimento, aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro;

Tendo em conta a análise efetuada pela comissão certificadora que 
concluiu pela procedência do pedido apresentado:

É reconhecida a idoneidade da Tecnoveritas – Serviços de Enge-
nharia e Sistemas Tecnológicos, Lda., em matéria de investigação e 
desenvolvimento, nos domínios técnico -científicos de automação e 
controlo; projeto mecânico; análise de gases; combustão de motores 
e deposição de óxidos em metais pelo método da eletrodeposição, 
eletroforese.

8 de abril de 2015. — O Secretário de Estado da Inovação, Inves-
timento e Competitividade, (Por delegação de S. Exa. o ME, Desp. 
12100/2013, D.R., 2.ª Série, n.º 183, de 23.09.2013), Pedro Pereira 
Gonçalves. — A Secretária de Estado da Ciência, (Por delegação de 
S. Exa. o MEC, Desp. 1874/2012, D.R., 2.ª Série, n.º 29, de 09.02.2012), 
Maria Leonor de Sá Barreiros da Silva Parreira.

208561266 

 Despacho n.º 4138/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 37.º do Código Fiscal do Investimento, aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro;

Tendo em conta a análise efetuada pela comissão certificadora que 
concluiu pela procedência do pedido apresentado:

É reconhecida a idoneidade do CEBAL — Centro de Biotecnologia 
Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, em matéria de investigação e 

desenvolvimento, nos domínios técnico -científicos de biotecnologia 
agrícola e agroalimentar.

8 de abril de 2015. — O Secretário de Estado da Inovação, In-
vestimento e Competitividade, Pedro Pereira Gonçalves (Por dele-
gação de S. Exa. o ME, Desp. 12100/2013, D.R., 2.ª Série, n.º 183, 
de 23.09.2013). — A Secretária de Estado da Ciência, Maria Leonor 
de Sá Barreiros da Silva Parreira (Por delegação de S. Exa. o MEC, 
Desp. 1874/2012, D.R., 2.ª Série, n.º 29, de 09.02.2012).
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 Despacho n.º 4139/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 37.º do Código Fiscal do Investimento, aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro;

Tendo em conta a análise efetuada pela comissão certificadora que 
concluiu pela procedência do pedido apresentado:

É reconhecida a idoneidade da Altran Technologies, em matéria de 
investigação e desenvolvimento, nos domínios técnico -científicos de 
sistemas de informação; métodos formais; worksflows; data and process 
mining; sistemas distribuídos; telecomunicações; networks; 2G/3G, LTE 
e quality of service, quality of experience.

8 de abril de 2015. — O Secretário de Estado da Inovação, Inves-
timento e Competitividade, (Por delegação de S. Exa. o ME, Desp. 
12100/2013, D.R., 2.ª Série, n.º 183, de 23.09.2013), Pedro Pereira 
Gonçalves. — A Secretária de Estado da Ciência, (Por delegação de 
S. Exa. o MEC, Desp. 1874/2012, D.R., 2.ª Série, n.º 29, de 09.02.2012), 
Maria Leonor de Sá Barreiros da Silva Parreira.

208561363 

 Despacho n.º 4140/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 37.º do Código Fiscal do Investimento, aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro;

Tendo em conta a análise efetuada pela comissão certificadora que 
concluiu pela procedência do pedido apresentado:

É reconhecida a idoneidade da EDP Inovação, S.A., em matéria de 
investigação e desenvolvimento, nos domínios técnico -científicos de 
tecnologias de energias renováveis, eficientes e flexíveis; eficiência 
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