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Diretivas, Normas, Instruções e Avisos 

 

Avisos: 

 

------- Aviso n.º 12416/2017: 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROFESSOR AUXILIAR NA ÁREA DE ENGENHARIA 

ELETROTÉCNICA, COM ÊNFASE EM MÁQUINAS ELÉTRICAS. 

 

De acordo com o despacho de 7 de agosto, de Sua Ex.ª o Chefe do Estado-Maior da 

Armada na proposta n.º 14/2017 da Escola Naval de 1 de agosto de 2017, foi autorizada a 

abertura de concurso documental internacional, de acordo com o artigo 11.º do Decreto-Lei 

n.º 205/2009, de 31 de agosto, pelo prazo de trinta dias úteis, a contar do dia imediato ao 

da publicação do presente aviso no Diário da República, sem prejuízo da divulgação na 

Bolsa de Emprego Público, nos sítios da Internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

e da Marinha, conforme determina o artigo 62.º-A do Estatuto da Carreira Docente 

Universitária (ECDU), republicado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e 

alterado pela Lei  n.º 8/2010, de 13 de maio, doravante designado por ECDU. Neste 

sentido, faz-se saber que está aberto concurso de recrutamento para um posto de trabalho 

de Professor Auxiliar, na área de Engenharia Eletrotécnica, com ênfase em máquinas 

elétricas na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para o Mapa de 

Pessoal Civil Docente da Escola Naval. O candidato deverá assegurar a docência das 

unidades curriculares da área de máquinas elétricas, bem como outras da área da 

eletrotecnia e eletrónica, ou eventualmente da física e matemática. O candidato deverá 

igualmente integrar o centro de investigação da Escola Naval, apoiando os projetos em 

curso na área das máquinas elétricas. O presente concurso tem carácter internacional e 

rege-se pelo ECDU. 

 

__________________ 
Transcrição completa em suporte digital. (VER) 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 17 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

  

http://www.marinha.pt/conteudos_externos/OrdensBD/OA1/Ficheiros/2017/42_Aviso_12416.pdf


2

OA1 N.º 42/18-10-17

2 

      

                                      Louvores, Condecorações e Prémios 

 

Louvores: 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 9 de dezembro de 

2016: 

 

Desde outubro de 2009 que o 332590 Sargento-ajudante ETI CARLOS LUÍS 

MOUTINHO RODRIGUES presta serviço, no Gabinete do Almirante Chefe do Estado-Maior da 

Armada, onde desempenha as funções de adjunto do Chefe do Gabinete de Imagem do 

Serviço de Comunicação, Informação e Relações Públicas para a área do vídeo, clipping, 

edição, produção audiovisual e organização de eventos. 

Durante este período, no desempenho das suas funções, o Sargento-ajudante 

Rodrigues tem revelado, de forma persistente, uma exemplar capacidade de organização e 

competência técnica no desenvolvimento da catalogação e arquivo dos ficheiros vídeo. Na 

filmagem, edição e produção dos vídeos do projeto Marinha TV, que conta com uma 

produção média de 102 vídeos anuais, publicados na Intranet e nas redes sociais Facebook 

e Youtube da Marinha, EMGFA e NATO, onde receberam os mais variados elogios e 

partilhas. No serviço diário de Clipping da Marinha, que conta com uma média de cerca de 

600 notícias anuais. No apoio técnico nas diversas ações de Media Training, bem como no 

zelo e atualização de todo o parque de material audiovisual do Gabinete de Imagem, onde 

se destaca o seu profundo envolvimento no sistema de cobertura e transmissão em direto 

de vídeo, no processo de estudo e implementação do espaço físico para alojamento do 

arquivo fotográfico e videográfico da Marinha. 

Militar muito determinado, com opinião vincada, o Sargento-ajudante Rodrigues soube 

colocar estas qualidades ao serviço da Marinha, nomeadamente nas várias edições da 

Nauticampo, Futurália, Segurex, Volvo Ocean Race, Tall Ship’s Race, Ocean’s Blue Week e 

Ocean Business Week, nas comemorações do Dia da Marinha, comemorações do Dia de 

Portugal e apresentação das Forças Armadas ao Comandante Supremo onde teve um papel 

preponderante na edição audiovisual da imagem dos 3 ramos.  

Não menos intensa foi a cobertura mediática de diversas cerimónias militares, bem 

como do seu empenhamento em vários exercícios militares, com destaque para o Exercício 

conjunto TRIDENT JUNCTURE onde mereceu as mais elogiosas referências da Entidade 

responsável pelo mesmo. 

Importa ainda realçar o empenho do Sargento-ajudante Rodrigues na cobertura 

audiovisual de diversos eventos protocolares, assegurando a memória futura da Marinha, 

bem como no seu valioso contributo para o desenho de normas técnicas na área do vídeo, 

que ajudaram a desenhar o novo Regulamento de Identidade Visual da Marinha. 

Pelo anteriormente exposto, é com grande satisfação que dou público testemunho do 

meu grande apreço, consideração e estima pelo 332590 Sargento-ajudante ETI CARLOS 

LUÍS MOUTINHO RODRIGUES, em reconhecimento da forma empenhada e altamente 

competente como exerce as suas funções, e pelo valioso contributo dado para a crescente 

melhoria da imagem pública da Marinha, onde revelou elevada dedicação ao serviço e 

competência profissional. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 9 de dezembro de 

2016: 

 

Desde janeiro de 2007 que o 724185 Sargento-ajudante FZ ORLANDO HORTA 

PEREIRA presta serviço, no Gabinete do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, onde 

desempenha as funções de Adjunto do Chefe do Gabinete de Imagem do Serviço de 

Comunicação, Informação e Relações Públicas para a área da fotografia, edição digital e 

organização de eventos. 

Ao longo destes quase dez anos, o Sargento-ajudante Pereira evidenciou sempre um 

elevado sentido de responsabilidade, uma educação e trato irrepreensíveis e uma 

disponibilidade permanente para o serviço, desenvolvendo permanentemente um trabalho 

notável. 
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A par da extensa experiência que tem vindo a acumular, o Sargento-ajudante Pereira 

revela grande conhecimento técnico e elevada sensibilidade estética, bem como um 

inquestionável sentido de bem servir e de espontânea colaboração, que o caracterizam 

como sendo um colaborador de inestimável valor nos diversos eventos a que tem sido 

chamado a participar, destes, destacam-se as várias edições da Nauticampo, Futurália, 

Segurex, Volvo Ocean Race, Tall Ship’s Race, Ocean’s Blue Week e Ocean Business Week, 

Qualifica, nas comemorações do Dia da Marinha, comemorações do Dia de Portugal.  

Não menos intensa foi a cobertura mediática de diversas cerimónias militares, bem 

como do empenhamento em vários exercícios militares, com destaque para os exercícios: 

REP, CONTEX/PHIBEX, SWORDFISH, INSTREX, SEA BOARDER, REAL THAW, bem como 

exercícios conjuntos: FELINO, TRIDENT JUNCTURE e LUSITANO, onde mereceu as mais 

elogiosas referências das entidades responsáveis pelos mesmos. 

Importa ainda realçar o empenho do Sargento-ajudante Pereira na construção, 

organização e tratamento do acervo geral de fotografia de Marinha, que acomoda uma 

média de cerca de 250 reportagens e 12 000 fotografias anuais, algumas utilizadas em 

diverso material gráfico de divulgação da imagem da Marinha e das Forças Armadas, outras 

publicadas nas páginas oficiais das redes sociais Facebook da Marinha, do EMGFA e da 

NATO, onde receberam os mais variados elogios e partilhas. Na dedicação e 

responsabilidade na cobertura fotográfica de diversos eventos protocolares, assegurando a 

memória futura da Marinha, bem como no seu valioso contributo para o desenho de normas 

técnicas na área da fotografia, que ajudaram a desenhar o novo Regulamento de Identidade 

Visual da Marinha. 

Às suas qualidades técnicas e militares o Sargento-ajudante Pereira alia ainda 

qualidades humanas e um destacado espírito de entreajuda, contribuindo de forma marcada 

para a construção da equipa do Gabinete de Imagem e do Serviço de Comunicação 

Informação e Relações Públicas onde granjeou ao longo deste tempo a confiança, o respeito 

e a amizade de todos o que com ele privam. 

Pelo anteriormente exposto, é com grande satisfação que dou público testemunho do 

meu grande apreço, consideração e estima pelo 724185 Sargento-ajudante FZ ORLANDO 

HORTA PEREIRA, em reconhecimento da forma empenhada e altamente competente como 

exerce as suas funções, e pelo valioso contributo dado para a crescente melhoria da 

imagem pública da Marinha, onde revelou elevada dedicação ao serviço e competência 

profissional. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 21 de julho de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 4 de abril de 2017, 

pelo 24988 Capitão-de-fragata JOÃO PEDRO ALVES DE BRITO MONTEIRO DA SILVA, 

Comandante do NRP D. Francisco de Almeida, ao 9338005 Primeiro-sargento ETS MIGUEL 

ARLINDO PINTO TEIXEIRA, o qual se publica: 

 

Após cinquenta e sete meses de serviço a bordo do NRP D. Francisco de Almeida, onde 

desempenhou as funções de Técnico de Manutenção de Sistemas de Eletrónicos 3 (ASW) e 

Flight Deck Officer (FDO), destacou o 9338005 Primeiro-sargento ETS MIGUEL ARLINDO 

PINTO TEIXEIRA. 

Durante o período em que prestou serviço nesta unidade naval, o sargento Teixeira 

participou em diversas e exigentes missões, de onde se destacam o Plano de Treino Básico, 

em 2014, o exercício NOBEL MARINER 2014, o Portuguese Operational Sea Training 2014, a 

integração no Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), como navio-almirante, no 

segundo semestre de 2015, e o Plano de Treino Básico, em 2017, mantendo sempre 

elevado empenho, espírito de cooperação e vontade de bem-fazer. 

No desempenho das suas funções, o sargento Pinto Teixeira demonstrou elevado 

profissionalismo, permanente espírito crítico, dedicação e zelo, assumindo com forte sentido 

de responsabilidade todas as suas tarefas. O estado do material na sua dependência, tanto 

na secção de Sistemas de Armas Submarinas, como nas facilidades de aviação, é revelador 

de um militar metódico, estudioso, extremamente dedicado e diligente. Fruto do seu 

empenho, organização e experiência, o sargento ETS Teixeira evidenciou-se como um 

elemento com grande conhecimento técnico das fragatas da classe Bartolomeu Dias, na sua 

área de especialidade. Foi graças à sua capacidade técnica, empenho e dedicação, que 

sistemas como o sonar rebocado de longo alcance Anaconda, continuam a operar, apesar do 

pouco suporte logístico existente. As suas características, como técnico, são indissociáveis 

das suas qualidades humanas, nas quais se releva a sua natureza abnegada, ponderação, 
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conduta exemplar e permanente boa disposição, que o tornaram num elemento de 

referência na sua equipa e departamento, granjeando o respeito e consideração de todos, 

sendo merecido considerá-lo como um exemplo a seguir. 

Assim, é com inteira justiça que ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 

2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9338005 Primeiro-sargento 

ETS MIGUEL ARLINDO PINTO TEIXEIRA, pelo seu extraordinário desempenho, assente num 

relevante conjunto de qualidades pessoais e profissionais, que contribuiu significativamente 

para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do NRP D. Francisco de Almeida e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 9 de dezembro de 

2016: 

 

O 734785 Cabo-mor FZ JOSÉ MANUEL DA SILVA CHORÃO presta serviço no Gabinete 

do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada há cerca de dezasseis anos, onde 

desempenha as funções de operador de audiovisuais no Gabinete de Imagem do Serviço de 

Comunicação, Informação e Relações Públicas. 

Ao longo deste período o Cabo-mor Chorão tem revelado, de forma persistente, um 

elevado espírito de iniciativa, desenvolvendo permanentemente um trabalho notável na 

área da filmagem, edição e produção dos vídeos do projeto Marinha TV, que conta com uma 

produção média de 102 vídeos anuais, publicados na Intranet e nas redes sociais Facebook 

e Youtube da Marinha, EMGFA e NATO, tendo recebido os mais variados elogios e partilhas. 

Relevante também, é o apoio técnico nas várias ações de Media Training, apoio multimédia 

a vários eventos e cerimónias e apoio ao Clipping noticioso da Marinha.  

Importa destacar o contributo do Cabo-mor Chorão na construção do acervo geral de 

vídeo de Marinha, na cobertura de diversos eventos protocolares, assegurando a memória 

futura, bem como no seu valioso contributo para o desenho de normas técnicas na área do 

vídeo, que ajudaram a desenhar o novo Regulamento de Identidade Visual da Marinha.  

De igual relevância, é a seu empenho na documentação e execução de tarefas técnicas 

no âmbito de vários eventos, nomeadamente nas várias edições da Nauticampo, Futurália, 

Segurex, Volvo Ocean Race, Tallship’s Race, Blue Week, Ocean Business Week, Qualifica, 

nas comemorações do Dia da Marinha, comemorações do Dia de Portugal e apresentação 

das Forças Armadas ao Comandante Supremo.  

Não menos intensa foi a cobertura mediática em vários exercícios militares, com 

destaque para os exercícios militares: REP, CONTEX/PHIBEX, SWORDFISH, INSTREX, SEA 

BOARDER, REAL THAW, bem como no exercício conjunto TRIDENT JUNCTURE e LUSITANO 

onde mereceu as mais elogiosas referências das entidades responsáveis. 

O profissionalismo e qualidade do seu trabalho é igualmente aferida pelos diversos 

organismos que recorrem ao Gabinete de Imagem do Serviço de Comunicação Informação e 

Relações Públicas da Marinha para a realização de vários trabalhos audiovisuais, entre eles 

sobressaem o apoio à Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas do Ministério 

da Defesa Nacional, bem como o apoio audiovisual para a edificação das Memórias da União 

Europeia promovidas pela Sociedade de Geografia de Lisboa, a que o Cabo-mor Chorão 

sempre soube corresponder de forma responsável e profissional.  

Pelo anteriormente exposto, é com grande satisfação que dou público testemunho do 

meu grande apreço, consideração e estima pelo 734785 Cabo-mor FZ JOSÉ MANUEL DA 

SILVA CHORÃO, em reconhecimento da forma empenhada e altamente competente como 

exerce as suas funções, e pelo valioso contributo dado para a crescente melhoria da 

imagem pública da Marinha, onde revelou elevada dedicação ao serviço e competência 

profissional. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 9 de dezembro de 

2016: 

 

O 106590 Cabo V FERNANDO MANUEL FERNANDES EVANGELISTA vem, desde abril de 

2015, exercendo as muito exigentes funções de meu condutor pessoal. 

Neste curto, mas intenso período de atividade como meu condutor, o Cabo Evangelista 

evidenciou sempre uma total disponibilidade, vontade de bem servir, inexcedível lealdade, 

dedicação e um muito elevado sentido da responsabilidade, aspetos que caraterizaram e se 

refletiram no nível de desempenho das suas funções, o qual qualifico como excelente. 
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Dotado de rara sensibilidade, competência, avultados conhecimentos técnicos no 

âmbito da sua classe e elevado grau de desembaraço, soube, em todas as circunstâncias, 

responder sempre de forma pronta e eficaz às diferentes e diversificadas solicitações que 

lhe foram colocadas, mesmo àquelas que se encontravam fora da sua área de preparação, o 

que amiudadamente sucedeu. Trata-se de um militar muito discreto e merecedor da maior 

confiança.  

Nestas circunstâncias, é-me muito grato testemunhar publicamente o meu grande 

apreço e consideração pelo 106590 Cabo V FERNANDO MANUEL FERNANDES EVANGELISTA, 

em reconhecimento de elevada competência, permanente disponibilidade e profissionalismo 

com que tem exercido as suas funções, considerando que os seus serviços têm contribuído 

marcadamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da minha missão como Almirante 

Chefe do Estado-Maior da Armada. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 9 de dezembro de 

2016: 

 

O 9325198 Cabo L RUBEN FILIPE SÁ PEDRO vem desempenhando com elevado 

profissionalismo e dedicação as funções de Encarregado do Expediente de Correspondência 

na Secretaria do meu Gabinete há cerca de 10 anos. 

Dotado de um inexcedível sentido de bem servir, o Cabo Pedro demonstrou desde o 

primeiro instante ser um colaborador de exceção, aliando o seu permanente e elevado 

empenho para com serviço a uma capacidade de iniciativa e eficácia invulgar, apurado 

profissionalismo e assinalável envolvimento nas funções confiadas, logrando atingir 

resultados de grande eficácia e constituindo-se inequivocamente como um militar de 

referência no seu posto, classe e nas suas funções, desta forma contribuindo para bem 

satisfazer as exigências do incessante trabalho da Secretaria.  

Militar de elevados princípios morais, íntegro e leal, é possuidor de um particular 

sentido de responsabilidade e dedicação, pautando o seu desempenho por um constante 

desejo de bem servir, a que associa qualidades pessoais e humanas que lhe granjearam 

amizade, estima e consideração dos seus superiores e pares, contribuindo de forma 

marcante para a coesão, motivação e eficácia do seu serviço. 

Assim, é-me particularmente grato dar público testemunho do meu apreço e 

consideração pelo 9325198 Cabo L RUBEN FILIPE SÁ PEDRO, em reconhecimento da 

elevada competência, permanente disponibilidade e profissionalismo com que tem exercido 

as suas funções, considerando que os serviços por si prestados contribuíram 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do meu Gabinete. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 21 de julho de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 19 de maio de 2017 

pela 7100497 Capitão-de-fragata MN MARIA CORREIA DINIZ JÚDICE HALPERN DINIZ, 

Diretora do Centro de Medicina Naval, à 9317205 Primeiro-marinheiro L CÁTIA ANDREIA 

OLIVEIRA VIEIRA SILVA, o qual se publica: 

 

A 9317205 Primeiro-marinheiro L CÁTIA ANDREIA OLIVEIRA VIEIRA SILVA destacou 

do Centro de Medicina Naval (CMN), para iniciar uma nova etapa da sua carreira militar com 

a admissão após concurso, para a frequência do Curso de Formação de Sargentos da sua 

especialidade, após dois anos de exercício das importantes funções de Assistente 

Administrativa na Secretaria-geral deste órgão de Saúde Naval. 

Ao longo desta comissão, foi-lhe reconhecida uma relevante postura de aprendizagem, 

grande dedicação, uma enorme capacidade de trabalho, competência profissional e apurado 

sentido da disciplina, a que associa um aprumo militar digno de realce e um elevado sentido 

de responsabilidades. 

Desempenhou com rigor e empenho as tarefas que lhe foram atribuídas, 

nomeadamente na área administrativa, onde revelou importantes conhecimentos nos 

processos de emissão, registo e arquivo de toda a documentação e ainda nos 

procedimentos de receção, catalogação e transmissão de mensagens no âmbito da 

ferramenta MMHS. 

No último ano da sua comissão de serviço e decorrente da escassez de pessoal, a 

Primeiro-marinheiro L Cátia Silva, exerceu também as funções de condutora e as atividades 

inerentes de gestão da frota automóvel existente, com recurso à aplicação SIGDN, onde 
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colaborou, de forma muito responsável. Nestas funções cruciais para o CMN, realizadas 

cumulativamente, efetuou a entrega diária de produtos biológicos para análises no HFAR, 

bissemanalmente das colheitas de águas para análise no Instituto Nacional Ricardo Jorge e 

das colheitas de produtos para análise toxicológica no LAFTMAR/UMT, para além de muitas 

outras diligências exigidas aos condutores e necessárias à atividade do CMN. 

Demonstrou ainda grande espírito de cooperação, sentido do dever e adaptabilidade às 

inúmeras tarefas de apoio geral necessárias ao funcionamento deste órgão de saúde naval, 

que extravasaram largamente a sua formação específica, das quais se destacam: as 

funções de atividades protocolares e de representação, bem como, a função de praça com 

formação em socorrismo, que exerceu cumulativamente às suas obrigações, com zelo, brio, 

excelente espírito de iniciativa e permanente disponibilidade. 

Assim, ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo a 9317205 Primeiro-marinheiro L CÁTIA ANDREIA 

OLIVEIRA VIEIRA SILVA, pela sua elevada competência, atitude empreendedora, 

disponibilidade para o serviço, espírito de cooperação e lealdade, que contribuíram de forma 

relevante para o cumprimento da missão e prestígio do Centro de Medicina Naval e 

consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 21 de julho de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 18 de abril de 2017, 

pelo 27186 Capitão-de-fragata ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES, Comandante do NRP 

Sagres, ao 9322409 Primeiro-marinheiro OP JOSÉ RICARDO RODRIGUES MARQUES, o qual 

se publica: 

 

Destaca do NRP Sagres, após uma comissão de embarque de cerca de seis anos, o 

9322409 Primeiro-marinheiro OP JOSÉ RICARDO RODRIGUES MARQUES. Ao longo deste 

período desempenhou as funções de Operador de Sistemas de Navegação. 

Ao longo desta sua comissão onde cumpriu 6635 horas de navegação o marinheiro 

Marques desempenhou de forma exemplar as suas funções específicas no âmbito do serviço 

de navegação, evidenciando-se não só pelas suas qualidades técnico-pedagógicas junto dos 

cadetes, como pela permanente vontade de superação individual aliada à forte dedicação ao 

serviço. 

O marinheiro Marques demonstrou excecionais capacidades de iniciativa e eficácia, 

dedicando-se espontaneamente à execução de funções habitualmente atribuídas ao 

marinheiro mais antigo do serviço, devido à importância e exigência das mesmas, tendo-as 

desempenhado com uma qualidade e rigor acima da média dos militares da mesma classe. 

Sequioso de conhecimento e com uma atitude invulgar de proatividade e sentido de 

responsabilidade para um jovem marinheiro, aliado ao sentido de disciplina, capacidade de 

organização, conduta e aprumo, revelou-se um exemplo para os seus pares, merecendo 

toda a confiança nele depositada. 

Ao longo deste período participou de forma ativa em seis ações de manutenção, 

preparação e treino do navio, bem como em várias missões de enorme visibilidade e 

relevância, tanto em Portugal como no estrangeiro. Entre outras, destacam-se as viagens 

de instrução dos cadetes do 1.º e 2.º anos (2011 a 2016), as viagens de adaptação dos 

candidatos à Escola Naval, a Iniciativa MAR ABERTO (2011), a Tall Ships Races (2012), os 

festivais náuticos Armada de Rouen e Sail Den Hélder (2013), a Tall Ships Challenge -  

Atlantic Coast e Sail Amsterdam (2015), assim como na participação na casa de Portugal 

nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016). 

Assim, fazendo uso da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9322409 Primeiro-marinheiro OP JOSÉ RICARDO 

RODRIGUES MARQUES, pelo seu desempenho e pelo conjunto de qualidades profissionais, 

militares e pessoais evidenciadas, que muito contribuíram para o cumprimento da missão 

do NRP Sagres e consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 21 de julho de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 4 de maio de 2017, 

pelo 71678 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ NANQUES DE MATOS, Diretor da Biblioteca 

Central de Marinha, ao 11001002 Técnico Superior de 1.ª Classe BD JOSÉ MANUEL 

ESTEVES PEREIRA, o qual se publica: 
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O 11001002 Técnico Superior de 1.ª Classe BD, JOSÉ MANUEL ESTEVES PEREIRA, 

presta serviço na Biblioteca Central de Marinha há cerca de 15 anos, desempenhando com 

elevado profissionalismo o cargo de Chefe da Biblioteca. 

Possuidor de elevada competência técnica, meticuloso e muito responsável, o Técnico 

Superior Esteves Pereira demonstra de forma sistemática um grande zelo para com o 

serviço e uma invulgar eficácia nos processos conducentes à catalogação e disponibilização 

para leitura dos fundos bibliográficos com referências muito elogiosas, em particular, por 

parte daqueles que confiam à Marinha os espólios de que são possuidores, reforçando assim 

a confiança depositada. 

Muito comprometido com a missão, revela em todas as circunstâncias uma atitude 

proactiva e colaborativa, quer no âmbito dos serviços que integram a Biblioteca Central de 

Marinha quer no âmbito mais vasto do Setor Cultural, assegurando e coordenando a ligação 

técnico-funcional com as diversas bibliotecas e centros de documentação. 

Realça-se a iniciativa e esmero postos na divulgação do acervo da Biblioteca por 

ocasião das diversas exposições temáticas e comemorativas em que participa, tanto na 

conceção como na montagem, e nas adequadas e prestigiantes respostas aos desafios 

lançados pelas congéneres, de que se destaca a apresentação que recentemente preparou e 

expôs na Biblioteca Nacional de Mafra, respeitante às marcas de posse do livro antigo, 

merecedor dos maiores elogios pelas entidades participantes. 

O seu apurado sentido do coletivo e espírito de entreajuda permitiram, 

complementarmente ao exercício das tarefas intrínsecas ao seu cargo, constituir-se como 

uma fundamental mais-valia na área das Edições Culturais, onde tem prestado um valioso 

contributo na gestão do acervo existente, nomeadamente na guarda, controlo de stocks e 

reposição de obras em livrarias/lojas de venda. 

Justo ainda, é de distinguir o empenho pessoal e a competência que o Técnico 

Superior Esteves Pereira coloca nas respostas aos inúmeros pedidos dos leitores, nacionais 

e estrangeiros, que não raras vezes exigem apurada pesquisa e, sempre, cuidada resposta. 

Assim, ao abrigo da competência que me é conferida, é com especial agrado, e de 

inteira justiça, que louvo o 11001002 Técnico Superior de 1.ª Classe BD, JOSÉ MANUEL 

ESTEVES PEREIRA, pelas excelentes aptidões e desempenho demonstrados, revelando no 

âmbito técnico-profissional elevada competência, extraordinário empenho e relevantes 

qualidades pessoais, contribuindo muito significativamente para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão da Biblioteca Central de Marinha e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 21 de julho de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 7 de abril de 2017, 

pelo 20284 Comodoro AN NELSON ALVES DOMINGOS, Diretor de Abastecimento, à 

11006394 Assistente Técnica Administrativa ANA MARIA OLIVEIRA SEQUEIRA SANTOS, o 

qual se publica: 

 

A 11006394 Assistente Técnica Administrativa ANA MARIA OLIVEIRA SEQUEIRA 

SANTOS presta serviço na Direção de Abastecimento há 16 anos, desempenhando funções 

nas antigas 1.ª Repartição e RPAGE e atualmente, na Divisão Operacional e Técnica - 

Secção de Sobressalentes. 

Sendo responsável pelo planeamento da Secção de Sobressalentes nomeadamente no 

que concerne aos sobressalentes eletromecânicos e eletrónicos das unidades navais de 

superfície e unidades em terra que lhes estão atribuídas, a ATA Ana Santos, coordena e 

desenvolve todas as atividades referentes aos processos de pedidos de transferência das 

unidades, controlando as existências e elaborando sempre que necessário os pedidos de 

compra, despoletando os processos de aquisição a desenvolver pelas outras Divisões da 

Direção de Abastecimento. 

Fruto da sua experiência, capacidade de organização, sentido da responsabilidade, 

determinação, inexcedível dedicação e brio, tem contribuído para o bom desempenho da 

Divisão Operacional e Técnica - Secção de Sobressalentes, permitindo considerá-la um 

elemento indispensável na coordenação do planeamento, facilitando assim a tarefa do 

abastecimento, contribuindo significativamente para o aprontamento e satisfação das 

necessidades logísticas das unidades navais e das unidades em terra. 

De referir também o profissionalismo da ATA Ana Santos, na forma como ao longo do 

tempo tem vindo a procurar aprofundar os seus conhecimentos em SIG na área da logística, 

explorando e estudando as funcionalidades do sistema, conhecimentos esses que sempre 

procurou colocar à disposição tanto dos elementos que com ela trabalham no planeamento 
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da Secção de Sobressalentes, como nas restantes subsecções, assim como no apoio à 

chefia. 

As suas qualidades pessoais e profissionais, bem como o seu relacionamento, com 

todos os que consigo privam, constituem um exemplo notável, sendo constantemente 

referida e elogiada como uma profissional de referência, fomentando o bom ambiente de 

trabalho da equipa que coordena e, consequentemente, na Divisão Operacional e Técnica - 

Secção de Sobressalentes de que faz parte. 

Pelo que antecede, é de maior justiça e satisfação que louvo a 11006394 Assistente 

Técnica Administrativa ANA MARIA OLIVEIRA SEQUEIRA SANTOS pelas excecionais 

qualidades pessoais e profissionais evidenciadas, espírito de bem servir, considerando o seu 

contributo significativo para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Direção de 

Abastecimento, e consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 21 de julho de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 7 de abril de 2017, 

pelo 20284 Comodoro AN NELSON ALVES DOMINGOS, Diretor de Abastecimento, ao 

11007294 Encarregado Operacional de Armazém MANUEL EDUARDO LEANDRO, o qual se 

publica: 

 

O 11007294 Encarregado Operacional de Armazém MANUEL EDUARDO LEANDRO 

presta serviço na Direção de Abastecimento desde 1996, desempenhando atualmente 

funções na Secção de Fardamento da Divisão Operacional e Técnica. 

O ENC OPE Manuel Leandro exerce as funções de Chefe dos Depósitos de Fardamento 

desde 2008, tendo à sua responsabilidade seis depósitos. A sua larga experiência na área 

de fardamento, capacidade de organização, sentido da responsabilidade, determinação e 

brio têm-se revelado uma mais-valia na gestão dos vários depósitos que tem à carga, 

facilitando assim as tarefas subjacentes à sua função e contribuindo de uma forma muito 

significativa para o aprontamento e satisfação das necessidades logísticas. 

A atitude dedicada e responsável com o serviço permite-lhe alcançar sem dificuldade 

os objetivos e metas propostos, sendo considerado um elemento essencial no 

funcionamento da área de material do fardamento, é de igual modo digna de realce a sua 

contribuição para a inventariação dos depósitos e controlo das existências. 

O seu profissionalismo, caracterizado por uma permanente disponibilidade para o 

serviço e integridade, são fatores decisivos para o reconhecimento das suas capacidades. 

Pelo que antecede, é de inteira justiça dar testemunho público do meu elevado 

reconhecimento e consideração, louvando o 11007294 Encarregado Operacional de 

Armazém MANUEL EDUARDO LEANDRO, pelo conjunto de qualidades pessoais, profissionais 

e técnicas reveladas, bem como pela forma dedicada e competente como exerce as suas 

funções, contribuindo para o prestígio e cumprimento da missão da Direção de 

Abastecimento e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

Condecorações: 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 4.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 21 de julho de 

2017: 

 

O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada faz saber que, nos termos da alínea c) 

do número 1 do artigo 26.º, da alínea d) do número 1 do artigo 27.º e do número 3 do 

artigo 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças 

Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, concede a Medalha 

Militar da Cruz Naval de 4.ª Classe, aos militares seguintes: 

  

9338005 Primeiro-sargento ETS MIGUEL ARLINDO PINTO TEIXEIRA 

9317205 Primeiro-marinheiro L CÁTIA ANDREIA OLIVEIRA VIEIRA SILVA 

9322409 Primeiro-marinheiro OP JOSÉ RICARDO RODRIGUES  MARQUES 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 21 de julho de 

2017: 

 

O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada faz saber que, nos termos da alínea c) 

do número 1 do artigo 26.º, da alínea d) do número 1 do artigo 27.º e do número 3 do 

artigo 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças 

Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, concede a Medalha 

Militar da Cruz Naval de 4.ª Classe, aos militares seguintes: 

 

11001002 Técnico Superior BD JOSÉ MANUEL ESTEVES PEREIRA 

11006394 Assistente Técnica ADM ANA MARIA OLIVEIRA SEQUEIRA SANTOS 

11007294 Encarregado Operacional ARM MANUEL EDUARDO LEANDRO 
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Exonerações e Nomeações 

  

------- Despacho n.º 9027/2017: 

 

EXONERAÇÃO DO CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA TOMÉ MANUEL PALHAS EZEQUIEL, DO 

CARGO DE ADJUNTO DO GABINETE DA MINISTRA DO MAR. 

 

1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 

20 janeiro, por ter sido nomeado para o desempenho de relevantes funções na área da 

Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, exonero do cargo de Adjunto do meu 

Gabinete, o Capitão-de-mar-e-guerra Tomé Manuel Palhas Ezequiel, para o qual foi 

nomeado através do meu Despacho n.º 12548/2016, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 200/2016, de 18 de outubro de 2016. 

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de outubro 2017. 

 

29 de setembro de 2017. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes Vitorino. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, de 12 de outubro de 2017, pelo Ministério do Mar - Gabinete 
da Ministra). 

 

 

------- Portaria n.º 328/2017: 

 

NOMEAÇÃO DO CAPITÃO-TENENTE MIGUEL ÂNGELO CALHAU ALGARVIO. 

 

Manda o Governo, pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por 

proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos da alínea a) 

do n.º 3 do artigo 1.º, dos artigos 2.º, 5.º, 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 55/81, de 31 de 

março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 232/2002, de 2 de novembro, o seguinte: 

1 — Nomear o 22591 Capitão-tenente Miguel Ângelo Calhau Algarvio para o cargo 

«N-3-2 — Maritime Operations», no Spain High Reaction Forces (Maritime) (HRF(M)-ESP), 

em Rota, Reino de Espanha, em substituição do 20093 Capitão-tenente Sérgio Ricardo 

Caldeira Carvalho, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora 

nomeado assuma funções. 

2 — Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 55/81, de 31 de março, a 

duração normal da missão de serviço correspondente ao exercício deste cargo é de três 

anos, sem prejuízo da antecipação do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que 

obste ao seu decurso normal. 

3 — A presente portaria produz efeitos desde 1 de agosto de 2017. 

 

8 de agosto de 2017. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 

Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo Ferreira Lopes. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, de 12 de outubro de 2017, pelos Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Defesa Nacional - Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional). 

 

 

 

 

 

 

Estado-Maior da Armada, em 18 de outubro de 2017 

 

O SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

 

 

 
Mário José Simões Marques 

CALM 
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Legislação 

 

Legislação Diversa (Sumário) 

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 199, de 16 de outubro de 2017: 
 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Decreto n.º 30-A/2017: 

 

Declara luto nacional por três dias pelas vítimas dos incêndios florestais.   
 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 18 de outubro de 2017: 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Portaria n.º 353/2017: 

 

É concedida a medalha de filantropia e dedicação, grau prata, à Fundação Vodafone 

Portugal. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 18 de outubro de 2017: 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Portaria n.º 354/2017: 

 

É concedida a medalha de filantropia e dedicação, grau cobre, à SIVA — Sociedade de 

Importação de Veículos Automóveis, S. A.. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de outubro de 2017: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Aviso n.º 12306/2017: 

 

Procede à divulgação da afixação do Edital n.º 1/2017 da Capitania do Porto de Leixões no 

site institucional da Autoridade Marítima Nacional.   

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 17 de outubro de 2017: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Edital n.º 813/2017: 

 

Edital da Capitania do Porto de Ponta Delgada.   

 

 

 

 

 

 

 

  



OA1 N.º 42/18-10-17

13
13 

Legislação Diversa (Transcrição) 

 

PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 9045/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 3149 (EDITION 10). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 3149 (Edition 10) — Minimum Quality Surveillance for Fuels, com 

implementação à data da sua promulgação, na Marinha e no Exército. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

23 de agosto de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 9046/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 3747 (EDITION 12). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 3747 (Edition 12) — Guide Specifications (Minimum Quality Standards) 

for Aviation Turbine Fuels (F-24, F-27, F-34, F-35, F-37, F-40 and F-44), com 

implementação à data da sua promulgação, na Marinha com reservas e na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

23 de agosto de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 9047/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2597 (EDITION 1). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 2597 (Edition 1) — Training in Rules of Engagement, com implementação 

à data da sua promulgação, na Marinha, no Exército e na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

25 de agosto de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 9048/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 1490 (EDITION 2). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designada mente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 1490 (Edition 2) Allied Worldwide Navigational Information System 

(AWNIS) — Classified Supplement, com implementação à data da sua promulgação, na 

Marinha e no Exército. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

5 de setembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 

 

 

  



OA1 N.º 42/18-10-17

17
17 

PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 9049/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 3346 AOS (EDITION 8) (RATIFICATION 

DRAFT 1). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 3346 AOS (Edition 8) (Ratification Draft 1) — Marking and Lighting of 

Airfield Obstructions — AATMP-08 Edition A, com implementação à data da sua 

promulgação, na Marinha, no Exército e na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

7 de setembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 9050/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2953 (EDITION 4). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 2953 (Edition 4) — Identification of Ammunition, com implementação à 

data da sua promulgação, na Marinha, no Exército e na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

7 de setembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 9051/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 3748 (EDITION 5). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 3748 (Edition 5) — Hydraulic Fluid, Petroleum (H-515), Polyalphaolefin 

(H-537, H-538) and Phosphate Ester Fluids (H-522, H-523, H-524), com implementação à 

data da sua promulgação, na Marinha, com reservas e na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

7 de setembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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Atos de Hierarquia Superior ao Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 41 (A) SUP FUO - III 

 

------- Despacho n.º 9105/2017: 

 

DOCAGEM E REVISÃO DO NRP ALM. GAGO COUTINHO. 

 

Considerando a necessidade de manter os sistemas do NRP Alm. Gago Coutinho com 

os padrões de operacionalidade e segurança definidos como referência para a Marinha 

Portuguesa, torna-se necessário efetuar os trabalhos que visam a manutenção da 

plataforma no navio de acordo com o sistema de manutenção planeada; 

Considerando que a relação institucional existente entre a Marinha e a Arsenal do 

Alfeite, S. A., sociedade anónima com capitais exclusivamente públicos constituída pelo 

Decreto-Lei n.º 33/2009, de 5 de fevereiro, consubstanciada pelo Contrato de Concessão 

que atribui à referida sociedade «a concessão do serviço público que se subsume na 

atividade de interesse económico geral de construção, manutenção e reparação de navios, 

sistemas de armamento e de equipamentos militares e de segurança da Marinha, incluindo 

todos os sistemas existentes a bordo, do armamento (armamento portátil, torpedos, 

mísseis e minas) e de outros sistemas navais, a prestação de serviços de sustentação 

logística dos submarinos, a recuperação de rotáveis, reparáveis e de outros órgãos 

componentes dos sistemas objeto de manutenção», determina que as ações de manutenção 

e docagem dos Navios da República Portuguesa devam ser efetuadas nos estaleiros navais 

desta entidade; 

Considerando que a formação de tais contratos se subsume no disposto no n.º 2 do 

artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, na sua redação atual, devendo seguir o procedimento aplicável às 

requisições de trabalhos estabelecido no ponto 16 do Acordo Tripartido entre o Estado 

Português, Marinha e a Arsenal do Alfeite, outorgado em 29 de dezembro de 2010; 

Ao abrigo das disposições conjugadas constantes do n.º 1 do artigo 8.º e n.º 1 do 

artigo 15.º da Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 

251-A/2015, de 17 de dezembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 26/2017, de 9 de março, da 

alínea o) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei de Defesa Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.º 

1-B/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de 

agosto, do n.º 1 do artigo 2.º da Lei de Programação Militar (LPM), aprovada pela Lei 

Orgânica n.º 7/2015, de 18 de maio, do n.º 1 do artigo 5.º e do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 33/2009, de 5 de fevereiro, do n.º 1 da cláusula 1.ª do Contrato de Concessão de 1 de 

setembro de 2009 celebrado entre o Estado Português e aquela entidade, do ponto 16 do 

Acordo Tripartido a que se refere o n.º 8 da Cláusula 5.ª do Contrato de Concessão, do n.º 

2 do artigo 5.º, da  alínea a) do artigo 425.º e dos artigos 36.º e 38.º do CCP, conjugados 

com a alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, determino 

o seguinte: 

1 — Autorizo a realização de procedimento aquisitivo dirigido à Arsenal do Alfeite S. 

A., no contexto do Contrato de Concessão celebrado entre o Estado Português e aquela 

entidade, e de acordo com o procedimento definido no capítulo 16 do Acordo Tripartido, 

tendo em vista a aquisição de bens e serviços de manutenção, reparação e docagem do NRP 

Alm. Gago Coutinho, até ao preço máximo de 2.000.000,00 € (dois milhões de euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a suportar pelas verbas inscritas na LPM, na 

capacidade «Oceânica de Superfície», projeto «Sustentação Logística e Técnica Unidades 

Navais (UNs)», conforme o seguinte faseamento da despesa: 

 

a) No ano de 2017 o montante de 1.837.398,37 euros sem IVA; 

b) No ano de 2018 o montante de 162.601,63 euros sem IVA. 

 

2 — Autorizo, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do artigo 7.º da Lei de Programação 

Militar, a transição dos saldos que se venham a verificar no fim de cada ano económico, 

para reforço das dotações da mesma capacidade e projeto até à sua completa execução. 

3 — Nos termos dos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e dos artigos 98.º, n.º 1, 
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106.º, n.º 1, e 109.º do CCP, delego, com faculdade de subdelegação, no Chefe do 

Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante António Manuel 

Fernandes da Silva Ribeiro, as competências para praticar todos os atos necessários até à 

conclusão do procedimento, designadamente: 

 

a) Aprovar a minuta do instrumento contratual que titulará a aquisição dos bens e 

serviços de manutenção, reparação e docagem do NRP Alm. Gago Coutinho, a celebrar com 

a Arsenal do Alfeite, S. A., e representar o Estado Português na respetiva outorga; 

b) Exercer os poderes de conformação da relação de natureza contratual acima 

descrita, previstos nas alíneas a) e b) do artigo 302.º do CCP; 

c) Nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, proceder, 

após a devida liquidação, à autorização e efetivação dos pagamentos devidos, conforme 

definidos no instrumento contratual. 

 

4 — O instrumento contratual a que se refere o número anterior vigorará após a 

obtenção de «Visto» ou «Declaração de Conformidade» nos termos e para os efeitos do 

previsto no artigo 287.º, n.º 1, do CCP, artigo 130.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 

dezembro, e artigos 45.º e 48.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, 

aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 de agosto. 

5 — Nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo, ratifico os atos entretanto praticados no âmbito do Acordo Tripartido que 

materialmente se integram no procedimento aplicável às requisições, sem prejuízo de 

realização da fase de negociação prevista no ponto 16.4.2. do Acordo Tripartido. 

6 — O Ramo deverá enviar cópia dos instrumentos contratuais ao meu gabinete, com 

conhecimento à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, e proceder à inserção dos 

respetivos elementos informativos na plataforma EPM — Enterprise Project Management. 

7 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura. 

 

2 de outubro de 2017. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo 

Ferreira Lopes. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 17 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Gabinete do Ministro). 
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Portarias, Diretivas e Despachos do Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 2 (D) - VII 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade 

Marítima Nacional, n.º 50/17, de 13 de outubro: 

 

DISTINTIVO DOS OFICIAIS DA CLASSE DE TÉCNICOS DE SAÚDE HABILITADOS PARA 

O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE ENFERMAGEM. 

 

Considerando o processo em curso de transição de enfermeiros da categoria de 

sargentos para a categoria de oficiais, para a classe de Técnicos de Saúde; 

Considerando que existe conveniência de serviço em assegurar a identificação, de 

forma clara, dos oficiais que estão habilitados para o exercício das funções de enfermagem; 

Determino: 

 

1. É aprovado o distintivo dos oficiais Técnicos de Saúde habilitados para o exercício 

das funções de Enfermagem, com o formato e a composição que constam em anexo. 

2. Este distintivo destina-se a ser utilizado pelos referidos oficiais, nos termos do 

estabelecido no Regulamento de Uniformes dos Militares da Marinha (RUMM), com as 

adaptações indicadas em anexo. 

3. O Estado-Maior da Armada promove as iniciativas necessárias à proposta de 

alteração legislativa, de modo a contemplar o distintivo em apreço no RUMM. 

4. O presente despacho entra em vigor no prazo de 90 dias após a sua publicação e 

caduca com a publicação em Diário da República da alteração à portaria que aprova o 

RUMM. 
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ANEXO 

 
(a que se refere o n.º 1 do Despacho do Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 50/17, de 13 de outubro) 

 

 

DISTINTIVO DOS OFICIAIS DA CLASSE DE TÉCNICOS DE SAÚDE HABILITADOS PARA O 

EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE ENFERMAGEM. 

 

 

 
 

 

Descrição: 

 

1. O distintivo é constituído por uma cruz de braços iguais, vertical, contida numa 

cercadura circular reproduzindo um cabo cochado, com 0,04 m de diâmetro exterior, tendo 

uma lamparina sobreposta ao centro da cruz. 

2. O distintivo é bordado a fio de ouro no cabo cochado e na lamparina e a vermelho 

na cruz, ou confecionado em metal com acabamento dourado. 

3. Nos uniformes n.os 1, 2-A, 2-B e 3, é utilizado o distintivo bordado. 

4. Nos uniformes n.os 2-C, 2-D, 4 e 5, é utilizado o distintivo em metal. 

5. Nos uniformes n.os 6, 7, 8 e 9, é utilizado o distintivo bordado, colocado em base de 

tecido preto, o qual é fixado à camisa através de alfinete tipo pin e mola de cadeado ou de 

velcro. 

6. Quando for utilizada a placa de identificação prevista no Despacho do Almirante 

Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 56/06, de 2 de junho1, a âncora a dourado é 

substituída por este distintivo. 

 

 

 
 

 

__________________ 
1 Publicado na OA1 n.º 23, de 6 de junho de 2006 – ANEXO L, alterado pelo Despacho do Almirante Chefe do 
Estado-Maior da Armada n.º 30/14, de 4 de novembro (publicado na OA1 n.º 46, de 5 de novembro de 2014 – 
ANEXO D). 
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                                              Outros Atos Internos  

 
PAA 44 (A) - X 

 

------- Despacho n.º 9012/2017: 

 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO NO DIRETOR DA ANÁLISE E GESTÃO DA INFORMAÇÃO. 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1908/2017 de 15 de fevereiro, do 

Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 47, de 7 de março de 2017, subdelego sem faculdade de subdelegação, no Diretor de 

Análise e Gestão da Informação, Capitão-de-mar-e-guerra Manuel da Costa Honorato, a 

competência que me é subdelegada para: 

 

a) No âmbito das suas atribuições, autorizar despesas até ao limite de 100 000 € com 

locação e aquisição de bens e serviços; 

b) Aos militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, aos militarizados 

e aos funcionários do Mapa do Pessoal Civil da Marinha, que prestem serviço na Direção de 

Análise e Gestão da Informação: 

 

1) Conceder licença parental inicial em qualquer das modalidades; 

2) Conceder licença por risco clínico durante a gravidez; 

3) Conceder licença por interrupção de gravidez; 

4) Conceder licença por adoção; 

5) Autorizar dispensas para consulta pré-natal, amamentação, aleitação e para 

avaliação para adoção; 

6) Autorizar assistência inadiável e imprescindível a filho; 

7) Autorizar assistência a neto; 

8) Autorizar dispensa de trabalho noturno e para proteção da segurança e saúde; 

9) Autorizar redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor com 

deficiência ou doença crónica; 

10) Autorizar assistência a membro de agregado familiar; 

 

c) Autorizar as deslocações normais que resultem da própria natureza orgânica ou 

funcional do serviço, em território nacional, por períodos inferiores a 30 dias, bem como o 

adiantamento das respetivas ajudas de custo. 

 

2 — O presente despacho produz efeitos no período a partir de 8 de setembro de 

2017, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor de 

Análise e Gestão da Informação, Capitão-de-mar-e-guerra Manuel da Costa Honorato, que 

se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

26 de setembro de 2017. — O Superintendente das Tecnologias da Informação, 

Comodoro Bento Manuel Domingues. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, de 12 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
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PAA 41 (A) - X 

 

------- Despacho n.º 9054/2017: 

 

DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO COMANDANTE NAVAL NO 

DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÕES DE DADOS E DE CIFRA DA MARINHA. 

 

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do Despacho n.º 1909/2017, de 15 de 

fevereiro, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017, subdelego no diretor do Centro de Comunicações, 

de Dados e de Cifra da Marinha, Capitão-de-fragata Paulo Jorge Oliveira Inácio, a 

competência que me é delegada para, aos militares em qualquer forma de prestação de 

serviço efetivo e a funcionários do Mapa de Pessoal Civil da Marinha (MPCM), que prestem 

serviço no Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha: 

 

a) Conceder licença parental inicial em qualquer das modalidades; 

b) Conceder licença por risco clínico durante a gravidez; 

c) Conceder licença por interrupção de gravidez; 

d) Conceder licença por adoção; 

e) Autorizar dispensas para consulta pré-natal, amamentação, aleitação e para 

avaliação para adoção; 

f) Autorizar assistência inadiável e imprescindível a filho; 

g) Autorizar assistência a neto; 

h) Autorizar dispensa de trabalho noturno e para proteção da segurança e saúde; 

i) Autorizar redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor com 

deficiência ou doença crónica; 

j) Autorizar assistência a membro do agregado familiar. 

 

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 12 de setembro de 2017, ficando 

por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo diretor do Centro de 

Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha que se incluam no âmbito desta 

subdelegação de competências. 

3 — É revogado o Despacho n.º 4303/2017, de 24 de abril, do Comandante Naval, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 19 de maio de 2017. 

 

26 de setembro de 2017. — O Comandante Naval, Henrique Eduardo Passaláqua de 

Gouveia e Melo, Vice-almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de outubro de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 


