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ANEXO 

(a que se refere o artigo único do Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 

48/2016, de 10 de maio) 

 

 

REGULAMENTO INTERNO DO 

CENTRO DE COMUNICAÇÕES, DE DADOS E DE CIFRA DA MARINHA 

 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais  

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento interno define a estrutura e o funcionamento do Centro de 

Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha (CCDCM). 

 

Artigo 2.º 

Natureza 

O CCDCM é um centro de apoio às operações, que integra a componente operacional do 

sistema de forças, na dependência do Comandante Naval. 

 

Artigo 3.º 

Instalações 

1 -  O CCDCM compreende os seguintes locais, geograficamente deslocalizados: 

a) O Local de Transmissão da Penalva; 

b) O Local de Receção da Fonte da Telha; 

c) A ex-Estação Transmissora Comandante Nunes Ribeiro, em Monsanto; 

d) A ex-Estação Recetora Comandante Nunes Ribeiro, em Algés. 

2 -  O CCDCM tem como centro alternativo funcional o Centro de Comunicações dos 

Açores, com o qual se relaciona nos níveis de autoridade e termos definidos superiormente. 

 

Artigo 4.º 

Competências 

Ao CCDCM compete: 

a) Assegurar a administração, exploração e monitorização dos serviços de 

processamento de mensagens militares formais originadas ou destinadas às unidades, 

estabelecimentos e órgãos (UEO) da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, no âmbito 

das suas competências; 

b) Assegurar a administração, exploração e monitorização das radiocomunicações 

navais, do Broadcast and Ship-Shore System (BRASS) e do Maritime Rear Link (MRL); 

c) Assegurar a execução das atividades decorrentes de autoridade técnica da Marinha 

para a criptografia; 

d) Assegurar as atividades inspetivas no âmbito da segurança cripto às unidades da 

Marinha, no âmbito das suas competências; 

e) Assegurar a coordenação, controlo e monitorização das atividades inerentes à 

ativação das facilidades de satélite militares e respetiva condução, no âmbito das suas 

competências; 

f) Garantir a colaboração na salvaguarda da vida humana no mar, através da emissão em 

fonia dos avisos à navegação e avisos meteorológicos para a área do continente;  
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g) Assegurar a manutenção, conservação e segurança dos sistemas e das instalações do 

CCDCM, nos vários locais geográficos, no âmbito das suas competências; 

h) Assegurar o funcionamento dos departamentos, serviços, centros e Posto de Controlo 

da Base Naval de Lisboa; 

i) Assegurar as condições de segurança e de funcionamento dos sistemas de apoio à 

operação do Centro de Dados da Marinha; 

j) Assegurar, no âmbito das suas competências, a realização de atividades na área da 

ciberdefesa; 

k) Assegurar a execução dos procedimentos definidos superiormente para a interligação 

da Rede de Comunicações da Marinha (RCM) a outras redes de âmbito nacional, da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), e outras entidades, no âmbito das suas 

competências. 

 

Artigo 5.º 

Estrutura 

O CCDCM compreende: 

a) O Diretor do CCDCM; 

b) O Departamento de Exploração (DE); 

c) O Departamento de Manutenção (DM); 

d) O Serviço de Apoio (SAP); 

e) O Posto de Controlo da Base Naval de Lisboa (PC-BNL). 

 

Artigo 6.º 

Diretor do Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha  

1 -  Ao Diretor do CCDCM compete: 

a) Dirigir as atividades do CCDCM; 

b) Orientar o funcionamento dos departamentos e serviços do Centro; 

c) Apoiar o Comandante Naval na direção da ação de comando e controlo das forças e 

unidades sob o seu comando; 

d) Propor as dotações orçamentais anuais e assegurar a sua execução; 

e) Definir os objetivos anuais e planear as atividades do CCDCM, tendo em vista a 

concretização do plano de atividades anual, em linha com as orientações superiores da 

Marinha; 

f) Assegurar a correta aplicação da doutrina de cifra em vigor nos sistemas de 

comunicações da Marinha; 

g) Propor para promulgação, publicações de cifra e listas-chave criptográficas de âmbito 

nacional naval, para uso na Marinha; 

h) Propor para aprovação do Comandante Naval, a parte dos planos de destruição de 

emergência do material classificado relativo ao material de cifra em uso na Marinha; 

i) Propor as medidas tidas por adequadas à otimização do funcionamento da RCM; 

j) Assegurar a coordenação e implementação de orientações e diretivas relativas à 

operação e manutenção da infraestrutura de base tecnológica na área das comunicações e 

sistemas de informação (CSI) e tecnologias de informação e comunicação (TIC) no CCDCM, 

no âmbito das suas competências; 

k) Assegurar a coordenação, em termos funcionais e técnicos, na implementação de 

orientações e diretivas relativas à manutenção dos sistemas de apoio ao funcionamento do 

CCDCM; 

l) Colaborar nas propostas de revisão e alterações às publicações de CSI da Marinha, 

quando solicitado; 
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m) Assegurar a coordenação relativa à partilha de equipamentos e serviços, para efeitos 

do memorando de entendimento assinado entre Portugal e a NATO; 

n) Representar a Marinha nos diversos fora para a área das CSI, no âmbito das suas 

competências. 

2 -  O Diretor do CCDCM é um capitão-de-fragata, na direta dependência do Comandante 

Naval. 

 

CAPÍTULO II 

Departamento de Exploração 

 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 7.º 

Competências 

1 -  Ao DE compete: 

a) Gerir o funcionamento do Centro de Comunicações da Marinha; 

b) Gerir os serviços de processamento de mensagens militares formais originadas ou 

destinadas à Marinha; 

c) Gerir os serviços de radiocomunicações navais, as comunicações marítimas e a 

componente partilhada de serviços disponibilizados à NATO no âmbito do BRASS; 

d) Gerir as publicações atribuídas ao CCDCM; 

e) Colaborar nas propostas de revisão e alterações às publicações de CSI da Marinha, 

quando solicitado; 

f) Gerir o funcionamento do Centro de Cifra da Marinha; 

g) Gerir as atividades associadas ao material-chave e publicações criptográficas em 

utilização na Marinha; 

h) Gerir as atividades associadas aos sistemas e equipamentos criptográficos em 

utilização na Marinha; 

i) Planear e coordenar as ações inspetivas no âmbito da segurança cripto.  

2 -  O Chefe do DE é um oficial superior, na direta dependência do Diretor do CCDCM. 

 

Artigo 8.º 

Estrutura 

O DE compreende: 

a) O Centro de Comunicações da Marinha (CCM); 

b) O Centro de Cifra da Marinha (CCIFM). 

 

SECÇÃO II 

Centro de Comunicações da Marinha 

 

Artigo 9.º 

Competências 

1 -  Ao CCM compete: 

a) Administrar, explorar e monitorizar os serviços de processamento de mensagens 

militares formais originadas ou destinadas à Marinha; 

b) Explorar a interligação dos serviços de processamento de mensagens militares 

formais a outras redes de âmbito nacional, da NATO e da União Europeia (UE), de acordo 

com os procedimentos superiormente definidos; 
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c) Assegurar, no aplicável, o apoio ao utilizador no que respeita à operação dos serviços 

de processamento de mensagens militares formais à Marinha, em estrita ligação com o 

Departamento de Manutenção, no âmbito das suas competências; 

d) Assegurar o apoio às unidades navais estacionadas na Base Naval de Lisboa, que 

não possuam ligação aos cais de atracação (in-port communications), no âmbito do serviço 

de processamento de mensagens militares formais; 

e) Explorar, operar e monitorizar as radiocomunicações navais e o BRASS, 

nomeadamente: 

i. A irradiação dos circuitos de radiodifusão marítima de superfície e serviço navio-terra 

nacionais e da NATO; 

ii. A ativação dos serviços MRL nacionais e da NATO; 

iii. A irradiação dos circuitos de radiodifusão marítima especial para submarinos nacionais 

e da NATO; 

iv. A ativação do circuito de comunicações de apoio à segurança de submarinos; 

v. A ativação do circuito de comunicações de coordenação naval de aeronaves; 

vi. A monitorização e exploração dos serviços de radiotelefonia navio-terra-navio; 

vii.  A monitorização e exploração das comunicações militares por satélite (MILSATCOM); 

viii. A exploração do serviço de mensagens militar nos circuitos de comunicações de porto 

(in-port communications); 

ix. A monitorização e exploração dos circuitos de radiocomunicações de porto; 

x. A monitorização e exploração dos circuitos de radiocomunicações locais; 

xi. A ativação dos circuitos para calibração de radiogoniómetros; 

xii. A irradiação e monitorização das radiodifusões meteorológicas e de avisos à 

navegação para Portugal continental; 

xiii. A compilação e difusão de avisos meteorológicos e avisos à navegação para Portugal 

continental; 

f) Assegurar a condução e monitorização do sistema centralizado de gestão de perigos 

do CCDCM, composto pelos subsistemas de deteção e extinção de incêndios e 

alagamentos, de controlo e gestão de energia, de ventilação e ar condicionado, de vídeo 

vigilância e de controlo de acessos; 

g) Assegurar a custódia das listas-chave, das publicações, dos sistemas e equipamentos 

cripto do CCDCM; 

h) Contribuir para as propostas de revisão e alterações às publicações CSI, quando 

solicitado; 

i) Assegurar a guarda, controlo e atualização das publicações distribuídas ao CCDCM. 

2 -  O Chefe do CCM é um oficial subalterno, na direta dependência do Chefe do DE. 

 

Artigo 10.º 

Estrutura 

O CCM compreende: 

a) A Secção de Comunicações e Sistemas de Informação; 

b) A Secção de Publicações. 

 

Artigo 11.º 

Secção de Comunicações e Sistemas de Informação 

1 -  À Secção de Comunicações e Sistemas de Informação compete assegurar as 

competências mencionadas nas alíneas a) a h) do n.º 1 do artigo 9.º. 

2 -  O Chefe da Secção de Comunicações e Sistemas de Informação é um sargento-mor 

ou sargento-chefe, na direta dependência do Chefe do CCM. 
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Artigo 12.º 

Secção de Publicações 

1 -  À Secção de Publicações compete assegurar as competências mencionadas nas 

alíneas h) e i) do n.º 1 do artigo 9.º. 

2 -  O Chefe da Secção de Publicações é um sargento, em acumulação interna com o 

cargo de Chefe do PC-BNL, na direta dependência do Chefe do CCM. 

 

SECÇÃO III 

Centro de Cifra da Marinha 

 

Artigo 13.º 

Competências 

1 -  Ao CCIFM compete: 

a) Planear a produção, distribuição, controlo e promoção do controlo do material-chave e 

publicações relativas aos diversos sistemas de cifra de âmbito nacional naval; 

b) Assegurar a obtenção, distribuição, controlo e promoção do controlo do material-chave 

e publicações relativas aos diversos sistemas de cifra do âmbito nacional, da NATO e da 

UE, em uso na Marinha; 

c) Coordenar as atividades ligadas à distribuição de material cripto com o Gabinete 

Nacional de Segurança, Estado-Maior-General das Forças Armadas, Exército e Força 

Aérea; 

d) Promover e garantir a correta e atempada destruição de rotina do material-chave 

caducado em uso na Marinha; 

e) Adotar as medidas necessárias à minimização das consequências resultantes de 

eventuais comprometimentos cripto e ao restabelecimento da segurança das operações 

cripto; 

f) Controlar as autorizações de manuseamento cripto concedidas a nível nacional naval; 

g) Planear e executar as ações de manutenção preventiva e executar as ações de 

manutenção corretiva aos equipamentos criptográficos, e respetivos acessórios, em uso na 

Marinha; 

h) Colaborar na identificação e resolução de anomalias nos sistemas criptográficos das 

unidades seus detentores, mediante solicitação formal; 

i) Planear a aquisição, a obtenção, a gestão, distribuição e controlo dos sistemas e 

equipamentos de cifra, em uso na Marinha, durante o seu ciclo de vida; 

j) Executar as ações inspetivas no âmbito da segurança cripto.  

2 -  O Chefe do CCIFM é um oficial subalterno, na direta dependência do Chefe do DE. 

 

Artigo 14.º 

Estrutura 

O CCIFM compreende: 

a) A Secção de Manutenção Cripto; 

b) A Secção de Planeamento, Produção e Análise; 

c) A Secção de Controlo; 

d) A Secção de Distribuição e Controlo. 

 

Artigo 15.º 

Secção de Manutenção Cripto 

1 -  À Secção de Manutenção Cripto compete assegurar as competências mencionadas 

nas alíneas g) e h) do n.º 1 do artigo 13.º. 
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2 -  O Chefe da Secção de Manutenção Cripto é um sargento-ajudante, na direta 

dependência do Chefe do CCIFM. 

 

Artigo 16.º 

Secção de Planeamento, Produção e Análise 

1 -  À Secção de Planeamento, Produção e Análise compete assegurar as competências 

mencionadas nas alíneas a), e), i) e j) do n.º 1 do artigo 13.º. 

2 -  O Chefe da Secção de Planeamento, Produção e Análise é um sargento, na direta 

dependência do Chefe do CCIFM. 

 

Artigo 17.º 

Secção de Controlo 

1 -  À Secção de Controlo compete assegurar as competências mencionadas nas alíneas 

a), b), e) e i) do n.º 1 do artigo 13.º. 

2 -  O Chefe da Secção de Controlo é um sargento, na direta dependência do Chefe do 

CCIFM. 

 

Artigo 18.º 

Secção de Distribuição e Controlo 

1 -  À Secção de Distribuição e Controlo compete assegurar as competências 

mencionadas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo 13.º. 

2 -  O Chefe da Secção de Distribuição e Controlo é um sargento, na direta dependência 

do Chefe do CCIFM. 

 

CAPÍTULO III 

Departamento de Manutenção 

 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 19.º 

Competências 

1 -  Ao DM compete: 

a) Gerir a manutenção dos transmissores, recetores e equipamentos associados, e da 

RCM instalados no CCDCM, no âmbito das suas competências; 

b) Apoiar e coordenar com o DE as atividades inerentes às comunicações militares; 

c) Desenvolver, no âmbito das suas competências, atividades na área da ciberdefesa; 

d) Administrar e gerir os sistemas de informação no domínio do utilizador do CCDCM; 

e) Colaborar na área das TIC, nos termos e moldes definidos superiormente; 

f) Gerir as atividades associadas à manutenção das infraestruturas e sistemas de suporte 

do CCDCM; 

g) Gerir as atividades associadas à limitação de avarias, segurança e saúde no trabalho, 

do Ambiente e eficiência energética, em conformidade com o normativo em vigor. 

2 -  O Chefe do DM é um oficial superior, na direta dependência do Diretor do CCDCM. 

 

Artigo 20.º 

Estrutura 

O DM compreende: 

a) O Serviço de Sistemas de Informação e Comunicações; 

b) O Serviço de Sistemas de Apoio. 
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SECÇÃO II 

Serviço de Sistemas de Informação e Comunicações 

 

Artigo 21.º 

Competências 

1 -  Ao Serviço de Sistemas de Informação e Comunicações compete: 

a) Assegurar, no âmbito das suas competências, o planeamento e a execução das ações 

de manutenção preventiva e execução das ações de manutenção corretiva aos 

transmissores, recetores e equipamentos associados instalados no CCDCM; 

b) Assegurar, em estrita ligação com o DE e as UEO de Marinha, a coordenação do 

estabelecimento, controlo e monitorização das comunicações militares por satélite com 

forças e unidades;   

c) Apoiar tecnicamente o DE na interligação da RCM a outras redes de âmbito nacional, 

da NATO e de outras entidades, de acordo com os procedimentos superiormente definidos e 

no âmbito das suas competências; 

d) Assegurar a monitorização e o registo de incidentes nos segmentos de rede da RCM, 

no âmbito das atividades de ciberdefesa atribuídas ao CCDCM; 

e) Colaborar com a STI na coordenação das atividades na área da ciberdefesa, no 

âmbito do treino das forças e unidades operacionais;   

f) Garantir a elaboração do plano diretor de informática; 

g) Assegurar a administração, gestão e monitorização dos sistemas de informação da 

RCM, correspondentes ao domínio do utilizador do CCDCM (DU-CCDCM) instalados no 

centro; 

h) Assegurar, no aplicável, o suporte aos utilizadores do DU-CCDCM, no que respeita à 

sua exploração; 

i) Assegurar a elaboração de normas técnicas sobre as CSI do CCDCM; 

j) Assegurar, no seu âmbito de competências, o funcionamento dos sistemas de 

informação inerentes ao Centro de Dados da Marinha; 

k) Colaborar com a autoridade técnica na área das CSI e das TIC da Marinha na 

elaboração de especificações técnicas para aquisição de bens e serviços;   

l) Assegurar o adequado encaminhamento da análise e recomendações para a 

autoridade técnica na área das CSI e das TIC da Marinha, sobre as propostas de 

fornecimento de bens e serviços na área das CSI, no aplicável à missão do centro;   

m) Colaborar na investigação, desenvolvimento e inovação na Marinha, na área das TIC, 

nos termos e moldes definidos superiormente. 

2 -  O Chefe do Serviço de Sistemas de Informação e Comunicações é um oficial 

subalterno, na direta dependência do Chefe do DM. 

 

Artigo 22.º 

Estrutura 

O Serviço de Sistemas de Informação e Comunicações compreende: 

a) A Secção de Sistemas de Comunicações; 

b) A Secção de Sistemas de Informação. 

 

Artigo 23.º 

Secção de Sistemas de Comunicações 

1 -  À Secção de Sistemas de Comunicações compete assegurar as competências 

mencionadas nas alíneas a) a c), i) e k) a m) do n.º 1 do artigo 21.º. 
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2 -  O Chefe da Secção de Sistemas de Comunicações é um sargento-mor ou sargento-

chefe, na direta dependência do Chefe do Serviço de Sistemas de Informação e 

Comunicações. 

 

Artigo 24.º 

Secção de Sistemas de Informação 

1 -  À Secção de Sistemas de Informação compete assegurar as competências 

mencionadas nas alíneas c) a m) do n.º 1 do artigo 21.º. 

2 -  O Chefe da Secção de Sistemas de Informação é um sargento, na direta 

dependência do Chefe do Serviço de Sistemas de Informação e Comunicações. 

 

SECÇÃO III 

Serviço de Sistemas de Apoio 

 

Artigo 25.º 

Competências 

1 -  Ao Serviço de Sistemas de Apoio compete:  

a) Assegurar o planeamento e execução de ações de manutenção preventiva e corretiva 

aos sistemas eletromecânicos, de limitação de avarias e infraestrutura do CCDCM; 

b) Garantir a elaboração de especificações técnicas para aquisição de bens e serviços na 

área de eletromecânica, de limitação de avarias e infraestrutura; 

c) Assegurar a análise e recomendações sobre as propostas de fornecimento de bens e 

serviços na área de eletromecânica, de limitação de avarias e infraestrutura; 

d) Assegurar a elaboração de normas técnicas sobre os sistemas eletromecânicos, de 

limitação de avarias e infraestrutura;  

e) Assegurar o funcionamento dos sistemas de apoio inerentes ao Centro de Dados da 

Marinha;  

f) Assegurar a elaboração, manutenção e aplicação do plano de emergência interno;  

g) Assegurar a realização periódica de exercícios de limitação de avarias;  

h) Assegurar a implementação, funcionamento, revisão e melhoria contínua da gestão da 

segurança e saúde no trabalho, do Ambiente e eficiência energética, cumprindo com o 

normativo em vigor. 

2 -  O Chefe do Serviço de Sistemas de Apoio é um oficial subalterno, na direta 

dependência do Chefe do DM. 

 

Artigo 26.º 

Estrutura 

O Serviço de Sistemas de Apoio compreende: 

a) A Secção de Eletromecânica; 

b) A Secção de Limitação de Avarias; 

c) A Secção dos Serviços Gerais. 

 

Artigo 27.º 

Secção de Eletromecânica 

1 -  À Secção de Eletromecânica compete assegurar as competências mencionadas nas 

alíneas a) a d), e) e h) do n.º 1 do artigo 25.º. 

2 -  O Chefe da Secção de Eletromecânica é um sargento-ajudante, na direta 

dependência do Chefe do Serviço de Sistemas de Apoio. 
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Artigo 28.º 

Secção de Limitação de Avarias 

1 -  À Secção de Limitação de Avarias compete assegurar as competências mencionadas 

nas alíneas a) a d) e f) a h) do n.º 1 do artigo 25.º. 

2 -  O Chefe da Secção de Limitação de Avarias é um sargento, na direta dependência do 

Chefe do Serviço de Sistemas de Apoio. 

 

Artigo 29.º 

Secção dos Serviços Gerais 

1 -  À Secção dos Serviços Gerais compete assegurar as competências mencionadas 

nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 25.º. 

2 -  O Chefe da Secção dos Serviços Gerais é um sargento, na direta dependência do 

Chefe do Serviço de Sistemas de Apoio. 

 

CAPÍTULO IV 

Serviço de Apoio 

 

Artigo 30.º 

Competências 

1 -  Ao SAP compete: 

a) Assegurar a execução das tarefas de natureza administrativa inerentes à gestão do 

pessoal da guarnição do CCDCM; 

b) Garantir a receção, registo, expedição, processamento e arquivo da correspondência 

do CCDCM e execução dos trabalhos de datilografia e reprodução de documentos 

necessários ao seu funcionamento; 

c) Assegurar a conservação, limpeza e promoção das ações de manutenção preventiva e 

corretiva às viaturas atribuídas ao CCDCM e coordenação da sua utilização; 

d) Garantir a elaboração do orçamento anual e processamento das despesas resultantes 

da sua execução nos termos da lei; 

e) Assegurar, no aplicável, a aquisição e aprovisionamento dos bens e serviços 

necessários ao funcionamento do CCDCM; 

f) Assegurar a execução da contabilidade patrimonial e gestão das existências correntes. 

2 -  O Chefe do SAP é um sargento-mor ou sargento-chefe, na direta dependência do 

Diretor do CCDCM. 

 

Artigo 31.º 

Estrutura 

O SAP compreende: 

a) A Secretaria; 

b) A Secção de Transportes; 

c) A Secção Administrativa e Financeira; 

d) A Secção de Abastecimento. 

 

Artigo 32.º 

Secretaria 

1 -  À Secretaria compete assegurar as competências mencionadas nas alíneas a) e b) 

do n.º 1 do artigo 30.º. 

2 -  O Chefe da Secretaria é um sargento, na direta dependência do Chefe do SAP. 
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Artigo 33.º 

Secção de Transportes 

1 -  À Secção de Transportes compete assegurar a competência mencionada na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 30.º. 

2 -  O Encarregado da Secção de Transportes é um cabo, na direta dependência do 

Chefe do SAP. 

 

Artigo 34.º 

Secção Administrativa e Financeira 

1 -  À Secção Administrativa e Financeira compete assegurar as competências 

mencionadas nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 30.º. 

2 -  O Chefe da Secção Administrativa e Financeira é um sargento, na direta dependência 

do Chefe do SAP. 

 

Artigo 35.º 

Secção de Abastecimento 

1 -  À Secção de Abastecimento compete assegurar a competência mencionada na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 30.º. 

2 -  O Chefe da Secção de Abastecimento é um sargento, na direta dependência do 

Chefe do SAP. 

 

CAPÍTULO V 

Posto de Controlo da Base Naval de Lisboa 

 

Artigo 36.º 

Competências 

1 -  Ao PC-BNL compete: 

a)  Receber, registar, reproduzir e promover o controlo da documentação controlada, 

destinada às unidades por ele servidas, excetuando o material-chave e as publicações 

cripto; 

b) Com a marca NATO, excetuando os Acordos de Normalização NATO; 

c) Com a marca UE e outras que venham a ser consideradas; 

d) Nacional classificada, ou não classificada e que exija um manuseamento especial de 

acordo com as normas de segurança em vigor. 

2 -  O Chefe do PC-BNL depende tecnicamente do Sub-Registo do Estado-Maior da 

Armada. 

3 -  A chefia do PC-BNL é assegurada, em acumulação interna, pelo Chefe da Secção de 

Publicações, na direta dependência do Diretor do CCDCM. 

 


