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Diretivas, Normas, Instruções e Avisos 

 

Avisos: 

 

------- Direção de Formação: 

 

PLANO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA MARINHA - PAFM 2018 - PARTE II. 

 

Por despacho do Vice-almirante Superintendente do Pessoal de 24 de novembro de 

2017, foi aprovado o documento PAFM 2018 - Parte II, que entra em vigor em 1 de janeiro 

de 2018. 

O PAFM 2018 - Parte II encontra-se disponível para consulta no Sistema 

SIIP-Formação e na Intranet no portal da Direção de Formação. 
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                                      Louvores, Condecorações e Prémios 

 

Louvores: 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 26 de junho de 

2017, pelo 23885 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ DIOGO PESSOA ARROTEIA, Comandante 

da Esquadrilha de Navios de Superfície, ao 23501 Primeiro-tenente BRUNO ALEXANDRE 

FERREIRA RENDEIRO, o qual se publica: 

 

O 23501 Primeiro-tenente BRUNO ALEXANDRE FERREIRA RENDEIRO vai, após cerca 

de 20 meses, cessar o comando do NRP Cacine, cargo que exerceu com competência e 

profissionalismo, resultando num desempenho assinalável. 

Sob o seu comando, após um período de aprontamento na área do treino e avaliação, 

o qual incluiu uma Avaliação dos Padrões de Prontidão e um Plano de Treino Básico, com 

resultados satisfatórios, apesar das dificuldades inerentes a um navio com um ciclo de vida 

superior a quarenta anos, o navio desenvolveu uma intensa e diversificada atividade 

operacional que se traduziu no cumprimento de seis missões na Zona Marítima do Norte e 

uma missão na Zona Marítima da Madeira, para além de um diversificado conjunto de ações 

de representação e de presença naval, missões de colaboração com entidades civis e 

militares nos portos do continente e da Zona Marítima da Madeira, das quais se destaca a 

participação nas comemorações do Dia da Marinha de 2016, em Viana do Castelo. 

Durante este período o navio cumpriu, com elevado esforço e dedicação, 251 dias com 

missão atribuída, tendo navegado cerca de 1500 horas, valores assinaláveis para um navio 

patrulha que atingiu o final do seu período de vida útil. Complementarmente, no exercício 

da ação de soberania nos espaços marítimos sob jurisdição nacional, realizou 104 ações de 

fiscalização marítima, das quais resultaram 77 embarcações em situação de presumível 

infração. 

Fruto das qualidades militares, profissionais e da capacidade de liderança do 

comandante Ferreira Rendeiro, o seu comando sempre se pautou por uma extrema 

serenidade e discrição, o que não impediu que fosse de uma elevada eficiência. É com 

extrema justiça que tenho que realçar o empenho do navio, por vezes em situação de 

distinta dificuldade, na missão Costa Segura, durante toda a comissão na Zona Marítima da 

Madeira, transportando cerca de 50 toneladas de material para as ilhas Selvagens. Graças à 

sua determinação, firmeza e muito esclarecida ação de comando, o comandante Ferreira 

Rendeiro soube manter a sua guarnição permanentemente motivada e retirar o máximo 

rendimento do navio através de uma gestão eficaz dos recursos materiais e humanos sob 

sua responsabilidade. 

Importa ainda relevar o indubitável espírito de cooperação e colaboração do tenente 

Rendeiro, a partir do momento que se teve conhecimento do processo de abate do navio, 

estando sempre do lado da solução, para além de ter acumulado funções pedagógicas na 

Escola Naval, e ainda apoiando o departamento de pessoal e organização da Esquadrilha de 

Navios de Superfície. 

Assim, é com enorme satisfação e inteira justiça que, ao abrigo da competência que 

me é conferida por lei, louvo o 23501 Primeiro-tenente BRUNO ALEXANDRE FERREIRA 

RENDEIRO pela forma competente e profissional com que desempenhou as funções de 

comandante do NRP Cacine, facto que contribuiu significativamente para a eficiência, 

prestígio e cumprimento da missão do navio e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

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

2017, pelo 23888 Capitão-de-fragata HERMÍNIO ALBERTO SOUSA MIRANDA, Comandante 

do NRP Bartolomeu Dias, ao 24704 Primeiro-tenente JOEL FILIPE FÉLIX DOS SANTOS 

SIMÕES, o qual se publica: 

 

Vai destacar do NRP Bartolomeu Dias, o 24704 Primeiro-tenente JOEL FILIPE FÉLIX 

DOS SANTOS SIMÕES, que desde 3 de fevereiro de 2015, exerce o cargo de Chefe do 

Serviço de Operações Antisubmarinas, período durante o qual a atividade do navio se 
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caracterizou pelo cumprimento de um diversificado leque de missões de elevada 

responsabilidade e visibilidade, nacional e internacional. 

Dotado de um insigne conjunto de qualidades pessoais e militares, evidenciou sempre 

desde o início, uma exemplar atitude, elevada capacidade de organização, grande lealdade, 

permanente disponibilidade e dedicação ao serviço, tendo-se constituído num exemplo para 

todos os que com ele trabalharam. Soube impor a si mesmo um exigente padrão de rigor 

em todas as áreas relacionadas com as operações navais, mantendo uma constante 

vontade de aprofundar os temas, não só na sua área de especialidade mas também, em 

todas as outras vertentes das operações e exercícios, contribuindo para os elevados níveis 

de prontidão, influenciando assim de forma significativa o bom desempenho da área de 

operações nas diferentes missões em que o navio participou, transmitindo uma atitude 

sempre positiva, segura e determinada aos seus pares e subordinados. 

Durante o período da sua comissão a bordo do navio, ofereceu um preciosíssimo 

contributo no apoio ao Comando em todas as situações a que foi chamado, demonstrando 

elevada competência e profissionalismo, na preparação e execução de missões realizadas 

pelo navio de onde se relevam o SAHARAN EXPRESS15, OBANGAME EXPRESS15, 

CONTEX-PHIBEX15, Treino Assistido, ZARC0152. REAL THAW16, INSTREX16, 

SWORDFISH16, PASSEX SNMG1, LUSITANO16, NATO OPERATION SEA GUARDIAN e 

concomitantemente nas missões INSTREX171, REAL THAW17, INSTREX172, exercício 

PROTEGER, Dia da Marinha 7 e COASTEX17 onde o NRP Bartolomeu Dias foi o navio-chefe 

de força onde embarcaram os estados-maiores e comandantes, tanto da FRI como da 

PRTMARFOR. 

Sublinho ainda, a forma extremamente pragmática, determinada, empenhada e 

inteligente como o tenente Simões abraçou a responsabilidade do cargo de contacto e 

coordenador das ações de formação do Departamento de Operações, contribuindo 

claramente para a identificação das necessidades de formação, face às missões e ao 

planeamento geral do navio bem como o cargo de oficial responsável pelas operações de 

mergulho onde de uma forma eficiente e eficaz planeou, estas atividades em segurança, 

coordenando diretamente com a Esquadrilha de Subsuperfície todos os aspetos logísticos 

inerentes. 

Assim, é com inteira justiça e com muito agrado que, ao abrigo da competência que 

me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 

24704 Primeiro-tenente JOEL FILIPE FÉLIX DOS SANTOS SIMÕES, pela assinalável valia do 

seu desempenho e pelos dotes de carácter que sempre pautaram a sua conduta a bordo, 

atuação e postura que em muito contribuíram para a eficácia e prestígio, no cumprimento 

das missões do NRP Bartolomeu Dias e consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 24 de julho de 

2017, pelo 22384 Capitão-de-mar-e-guerra EMA LUÍS EDUARDO MOITA RODRIGUES, 

Diretor de Tecnologias de Informação e Comunicações, à 9100513 Subtenente TSN (INF) 

MARIA TERESA GASPAR TORRES GAMA, o qual se publica: 

 

A 9100513 Subtenente TSN (INF) MARIA TERESA GASPAR TORRES GAMA presta 

serviço na Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações (DITIC) há mais de 4 

anos, exercendo as funções de Programador de Aplicações na Secção de Desenvolvimento 

de Software, da Divisão de Sistemas de Software. 

Oficial excecional, revelou desde muito cedo um exemplar espírito de cooperação, 

enorme profissionalismo, louvável brio militar e sólida formação técnico-científica. Estas 

qualidades têm-lhe permitido ao longo da sua comissão, e no exercício das suas funções, 

um percurso pautado por um elevado sentido das responsabilidades, total disponibilidade e 

dedicação ao serviço, características que lhe têm permitido desempenhar com elevada 

eficácia todas as tarefas que lhe são atribuídas no âmbito do projeto, planeamento, 

desenvolvimento e manutenção dos sistemas de software da Marinha. 

Dos vários trabalhos realizados, destaco a edificação do sistema TOBIAS, ferramenta 

de elaboração e edição de Mensagens de Texto Formatadas (MTF), providenciando desta 

forma um valioso contributo à comunidade operacional. Realço também a sua participação 

ativa e determinante na manutenção do Sistema Integrado de Informação da Autoridade 

Marítima (SIIAM), solucionando diversos problemas técnicos e melhorando 

consideravelmente este sistema e, por esta via, o serviço prestado pela Autoridade Marítima 
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ao universo de utentes que serve. Não menos importante, foi o empenho e sucesso 

alcançado pela engenheira Gama na manutenção corretiva da aplicação de gestão de 

assinantes da Revista da Armada. Destaco ainda as suas elevadas capacidades de liderança 

e de gestão, ao orientar, de forma exemplar e profissional, estágios curriculares, tendo 

planeado e gerido os projetos atribuídos aos estagiários, tarefa onde conseguiu alcançar 

resultados muito positivos. Mais recentemente, tem estado empenhada na edificação do 

projeto FollowMe@Sea, desde o levantamento de requisitos até à implementação da 

solução, gerindo eficazmente todas as vertentes do projeto para, num curto espaço de 

tempo, disponibilizar mais uma capacidade ao Comando Naval. 

Do ponto de vista das suas qualidades humanas, a engenheira Gama tem contribuído, 

pela sua maneira de ser, afável e de trato muito cordial, para a sã convivência dos 

profissionais que desempenham funções, não só na Secção de Desenvolvimento de 

Software, mas em toda a DITIC, destacando-se o seu dinamismo e espírito de iniciativa na 

promoção de atividades internas de modo a promover o sentimento de camaradagem e o 

espírito de equipa, estando o resultado desse esforço claramente patente no excelente 

ambiente de trabalho existente e no respeito e estima que toda a guarnição lhe dedica. 

De sólida formação profissional e moral, a sua conduta, o excecional espírito de 

camaradagem revelado e a vontade de bem servir, aliados a um profundo sentido do dever, 

têm-lhe valido constantemente da parte dos seus superiores, pares e inferiores hierárquicos 

o respeito, o reconhecimento e a consideração. 

Assim, é com muita satisfação e 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 a 9100513 

Subtenente TSN (INF) MARIA TERESA GASPAR TORRES GAMA pelo seu excecional 

desempenho, e pela determinação e eficácia demonstrados no exercício das suas funções, 

que têm contribuído significativamente para o sucesso da missão da Direção de Tecnologias 

de Informação e Comunicações e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 28 de julho de 

2017, pelo 21694 Capitão-tenente PEDRO MIGUEL CERVAENS COSTA, Capitão do Porto de 

Caminha, ao 406084 Sargento-chefe CM ANTÓNIO MANUEL FERNANDES VINHAS, o qual se 

publica: 

 

Vai destacar da Capitania do Porto de Caminha o 406084 Sargento-chefe CM ANTÓNIO 

MANUEL FERNANDES VINHAS, onde desempenhou, durante 24 meses, as funções de 

Adjunto do Capitão do Porto. 

Pela primeira vez, já na sua longa carreira na Marinha, o SCH CM Vinhas prestou 

serviço na Autoridade Marítima Nacional. Prestar serviço nesta área profissional, implica 

permanente disponibilidade, a necessidade do estabelecimento de boas relações internas 

entre as diferentes secções e de boas relações externas com as diferentes instituições e 

população em geral, bem como desenvolver um estudo regular de modo a se conseguir uma 

melhor adaptação, à evolução das várias temáticas que constituem esta área. 

Para atingir estes objetivos, é necessário encarar as comissões com elevada vontade 

de bem servir e de representar a nossa instituição. Foi isso que o SCH CM Vinhas fez, 

durante o tempo em que prestou serviço na Capitania do Porto de Caminha. Esta nobre 

postura, reveladora de altos valores morais, acompanhada por elevada competência 

profissional, constituíram o SCH CM Vinhas como um precioso colaborador da ação de 

comando, na área de jurisdição da Autoridade Marítima, mais a norte de Portugal. 

No exercício de funções como Adjunto do Capitão do Porto, foi fundamental a sua 

postura conciliadora que, aliada â sua competência profissional, permitiu que a ligação 

interna do Serviço de Apoio com a Repartição Marítima e com o Comando Local da Polícia 

Marítima, fluísse de modo natural, facilitando a concretização das tarefas e, ao mesmo 

tempo, conseguindo construir e recolher a admiração e respeito, por todos os que servem 

neste órgão local da Autoridade Marítima. 

Os seus vastos conhecimentos técnicos e elevada organização, refletiram-se no 

constante aprontamento logístico e operacional das embarcações e viaturas, bem como, no 

melhoramento e manutenção do estado dos diversos edifícios dispersos geograficamente 

pela respetiva área de jurisdição. Não obstante, nas áreas onde tecnicamente não estaria 

tão habilitado, procurou de forma determinada em estudar os assuntos e os problemas que 

lhe foram colocados, de modo a conferir-lhes a melhor resolução possível. 
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Ainda, na impossibilidade de presença do Capitão do Porto em alguns eventos 

institucionais foi, o SCH CM Vinhas, chamado a exercer funções de representação do 

Comando, as quais assumiu de forma pronta e eficaz, conferindo lustre e prestígio à 

Capitania do Porto de Caminha. 

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

louvo o 406084 Sargento-chefe CM ANTÓNIO MANUEL FERNANDES VINHAS, pela 

competência demonstrada e extraordinário desempenho nas suas funções, contribuindo 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Capitania do 

Porto de Caminha e, consequentemente, da Autoridade Marítima Nacional daí advindo 

prestígio para a Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 5 de julho de 2017, 

pelo 21385 Capitão-de-mar-e-guerra MANUEL VICENTE SILVESTRE CORREIA, Diretor do 

Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval, ao 221495 Primeiro-sargento M NELSON 

EUSÉBIO PINTO AMADOR, o qual se publica: 

 

Após quatro anos e onze meses de comissão de serviço no Centro Integrado de Treino 

e Avaliação Naval, onde desempenhou as funções de avaliador das áreas de Marinharia e 

Serviços Gerais, no Departamento de Treino e Avaliação, vai destacar para nova comissão o 

221495 Primeiro-sargento M NELSON EUSÉBIO PINTO AMADOR. 

Militar possuidor de sólidos conhecimentos técnicos e profissionais, pautou a sua 

conduta por uma permanente disponibilidade, elevada determinação e perseverança, que 

aliado à sua constante dedicação e compromisso pessoal para com os seus encargos se 

constituiu como uma referência na área dos Serviços Gerais e da Marinharia. 

De facto, as qualidades pessoais do Primeiro-sargento Amador, e em especial, o seu 

comprometimento com os deveres e valores militares permitiram-lhe desenvolver um 

relacionamento e recetividade por parte de todos com quem interagiu, cooperando 

espontaneamente e contribuindo para a satisfação coletiva, estimulando a coesão e 

contribuindo decisivamente para os resultados positivos alcançados pelos navios durante a 

prossecução dos diversos planos de treino. 

Importa ainda sublinhar o elevado sentido do dever e da disciplina demonstrado pelo 

Primeiro-sargento Amador, em que de forma evidente e constante, imbuído do espírito e 

responsabilidade de bem "servir a Esquadra", sobrepôs os interesses do treino e avaliação 

dos navios aos interesses pessoais. De facto, é de realçar o seu esforço empreendido para 

identificar melhorias de procedimentos e boas práticas, designadamente aquelas com 

impacto na segurança do pessoal e do material, propondo soluções inovadoras perante os 

novos desafios, cuja consolidação foi refletida na recente promulgação do guia de 

procedimentos de manobra e marinharia para as unidades navais, circunstância que 

comprova a elevada qualidade global do seu desempenho no treino e avaliação. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 221495 Primeiro-sargento M NELSON EUSÉBIO 

PINTO AMADOR, pela qualidade global do desempenho alcançado e pela forma altamente 

determinada e muito dedicada como exerceu as suas funções de avaliador no Departamento 

de Treino e Avaliação, considerando que a sua competência profissional, qualidades e 

virtudes militares, e elevado sentido de missão contribuíram de forma significativa para a 

eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Centro Integrado de Treino e Avaliação 

Naval e consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 14 de junho de 

2017, pelo 22593 Capitão-tenente LUÍS PEDRO DANTAS PEREIRA DE CASTRO, Comandante 

do NRP António Enes, ao 9310006 Segundo-sargento MS FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA, o 

qual se publica: 

 

Após dois anos de comissão, vai destacar o 9310006 Segundo-sargento MS 

FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA, ao longo da qual desempenhou com elevada competência 

as exigentes funções de Mestre do navio. 
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Militar possuidor de uma excelente e sólida formação técnico-profissional, muito 

responsável e empenhado, com uma conduta irrepreensível, reunindo um assinalável 

conjunto de qualidades pessoais, salientando-se a sua inquestionável lealdade, disciplina, 

dedicação ao serviço, espírito de cooperação e qualidades pedagógicas. O seu trato fácil, a 

sua permanente boa disposição e a sua assinalável capacidade de liderança, granjearam-lhe 

a admiração, estima e consideração, quer dos seus superiores hierárquicos quer dos seus 

subordinados, constituindo-se como um valioso auxiliar da ação de comando. 

A sua elevada competência aliada aos proeminentes conhecimentos da sua área 

técnica específica e à sua exemplar dedicação, permitiram-lhe garantir a manutenção de 

elevados padrões de prontidão do material sob sua responsabilidade, bem como em outras 

áreas transversais a todo o navio, como é o caso da segurança para navegar. Soube sempre 

encontrar e propor soluções adequadas e eficazes para o funcionamento dos serviços gerais 

bem como nas áreas transversais a todo o navio de sua responsabilidade, gerindo sempre 

os recursos de uma forma muito eficaz. 

Durante a sua comissão, o navio cumpriu um intenso e muito exigente período de 

atividade operacional, cumprindo oito missões de fiscalização dos espaços marítimos sob 

jurisdição nacional adjacentes ao território de Portugal Continental e de serviço de busca e 

salvamento na SRR Lisboa, uma comissão na Zona Marítima dos Açores, diversas 

cerimónias nacionais, e os exercícios SWORDFISH 16, LUSITANO 16, e INSTREX 171. 

Desta forma, é com inteira justiça e satisfação que, fazendo uso da competência que 

me é conferida pelo n.º 2 do art.º 64.º do Regulamento Disciplina Militar, louvo o 9310006 

Segundo-sargento MS FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA, pelo seu meritório desempenho, 

alicerçado num notável conjunto de qualidades profissionais, militares e humanas, 

considerando que os serviços por si prestados contribuíram significativamente para a 

eficiência, prestígio e cumprimento da missão do NRP António Enes e, consequentemente, da 

Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 20 de junho de 

2017, pelo 22486 Capitão-de-mar-e-guerra EN-MEC HELDER JOAQUIM DO CARMO 

LIMPINHO, Diretor de Transportes, ao 9341503 Primeiro-marinheiro V MÁRIO ARLINDO 

CARVALHO LOPES, o qual se publica: 
 

Após dois anos e meio de serviço na Direção de Transportes (DT), vai destacar para 

nova comissão, o 9341503 1MAR V MÁRIO ARLINDO CARVALHO LOPES. 

No decorrer deste período, o 1MAR V Lopes desempenhou inicialmente funções de 

condutor na Secção de Planeamento durante um ano, tendo-lhe sido atribuído uma grande 

variedade de tarefas, destacando-se o transporte de entidades nacionais e estrangeiras, que 

cumpriu com grande profissionalismo. 

Já ao serviço do Parque de Pesados, durante o ano e meio seguinte, foi-lhe atribuída a 

Carreira J do Sistema Integrado de Transportes da Marinha, tendo sido objeto, por diversas 

vezes, de referências elogiosas por parte dos utilizadores, pela sua conduta e pontualidade. 

Participou também no transporte de pessoal e material nas comemorações do Dia da 

Marinha e Dia de Portugal em 2016 e 2017. 

Pelas suas qualidades morais e técnico-profissionais, foi escolhido para condutor da 

equipa de prontidão ao reboque de pesados, contribuindo com o seu conhecimento e perícia 

técnica, na utilização do conjunto trator/semirreboque (galera), para dar resposta às mais 

variadas solicitações, de Norte a Sul do País. 

Neste âmbito participou no transporte de viaturas imobilizadas na via pública, 

transporte de embarcações do Instituto Hidrográfico, deslocação de viaturas do núcleo 

museológico da DT para o Dia da Marinha em 2016 e 2017 e outras atividades de 

exposição, apoio no transporte de material em exercícios do Serviço de Combate à Poluição 

do Mar da Direção-Geral da Autoridade Marítima, apoio à Unidade de Meios de 

Desembarque, do Comando do Corpo de Fuzileiros, no transporte das LARCs e apoio ao 

Instituto de Socorros a Náufragos na recolha e entrega de meios nas praias. 

Para além das qualidades referidas, enquanto condutor, é de salientar o elevado 

espírito de cooperação, iniciativa e camaradagem do 1MAR V Lopes, que assumiu a 

responsabilidade pelo melhoramento da Sala dos Condutores sita no edifício sede da DT. 

Com as suas ideias e habilidades manuais, promoveu a decoração da referida sala com 

artigos relacionados com viaturas, contribuindo assim, de forma marcante, para o aspeto 
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acolhedor e digno que a mesma apresenta e, dessa forma, para o espírito de corpo e 

identidade que proporciona ao grupo dos condutores da DT. 

No exercício das suas funções e cumprimento das tarefas mencionadas, o 1MAR V 

Lopes revelou ser um militar leal, aprumado, disciplinado e que pauta a sua atuação por 

uma irrepreensível postura militar, atenção e cuidado para com o serviço, revelando sempre 

elevados conhecimentos técnico-profissionais que aliados ao seu método de trabalho, 

permanente disponibilidade e espírito de iniciativa, o caracterizam como sendo um exemplo 

de condutor a seguir, no conjunto das praças da especialidade. 

Assim, é com particular satisfação e de inteira justiça que, fazendo uso da 

competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina 

Militar, louvo o 9341503 1MAR V MÁRIO ARLINDO CARVALHO LOPES, dando público 

reconhecimento da sua competência técnico-profissional, das suas elevadas qualidades 

militares, sociais e morais e vontade de bem servir, que o creditam como um militar 

exemplar, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 

missão da Direção Transportes e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 23 de junho de 

2017, pelo 12675 Capitão-de-mar-e-guerra RES FERNANDO MANUEL ANTUNES MARQUES 

DA SILVA, Diretor do Centro de Documentação Informação e Arquivo Central da Marinha, 

ao 229782 Cabo-mor A CARLOS ANTÓNIO FELGUEIRAS, o qual se publica: 

 

Vai destacar do Centro de Documentação Informação e Arquivo Central da Marinha 

(CDIACM), transitando para a situação de reserva, o 229782, Cabo-mor A CARLOS ANTÓNIO 

FELGUEIRAS, onde presta serviço desde 17 de maio de 2015, desempenhando as funções de 

Assistente na Secção de Tratamento Documental. 

O Cabo-mor António Felgueiras, esteve ativamente envolvido na receção da 

documentação entregue no CDIACM com vista ao seu tratamento, catalogação e 

armazenamento. Desde cedo demonstrou grande interesse em abarcar as especificidades 

do serviço, tendo sido particularmente ativo no processo de restruturação da enorme massa 

documental a aguardar tratamento e uma referência para os restantes membros da 

guarnição. 

É de salientar a sua ação na otimização dos processos de tratamento da 

documentação e a sua atitude pró-ativa na resolução de problemas relacionados com as 

tarefas inerentes, não desistindo de situações mais complexas e sobretudo extenuantes, 

contribuindo significativamente, para a eficiência e eficácia nos resultados obtidos, quer 

pelo trabalho desenvolvido quer pelo exemplo que foi para os militares mais modernos. 

Possuidor de qualidades pessoais e humanas de que se destacam a lealdade, a 

dedicação a constante disponibilidade para o serviço, que aliados aos bons conhecimentos 

técnicos contribuiu para o bom funcionamento do CDIACM e para o bom ambiente entre a 

guarnição. 

Assim, fazendo uso da competência que me confere o n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 229782, Cabo-mor A CARLOS ANTÓNIO FELGUEIRAS, 

pelo excelente desempenho demonstrado e qualidades profissionais, militares e humanas 

que contribuíram inequivocamente para a eficácia, prestígio e cumprimento da missão do 

Centro de Documentação Informação e Arquivo Central da Marinha e, consequentemente, 

da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

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

pelo 24284 Capitão-de-mar-e-guerra MÁRIO FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA, Comandante 

da Esquadrilha de Subsuperfície, ao 308187 Cabo-mor V PAULO JORGE MARTINS VIEIRA, o 

qual se publica: 

 

Vai destacar da Esquadrilha de Subsuperfície o 308187 Cabo-mor V PAULO JORGE 

MARTINS VIEIRA, após ter prestado serviço na Unidade como Encarregado do Serviço de 

Transportes no período compreendido entre abril de 2014 e julho de 2017. 
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O Cabo Vieira é um militar disciplinado, dedicado e com total disponibilidade para com 

o serviço, tendo pautado o seu desempenho com discrição e elevado profissionalismo, numa 

unidade onde é comum surgirem missões inopinadas. 

Para além do apoio aos serviços da Esquadrilha de Subsuperfície, o Cabo-mor V Vieira 

colaborou em inúmeras missões dos Destacamentos de Mergulhadores Sapadores e dos 

submarinos. Desde o primeiro dia em que começou a exercer funções que revelou uma total 

disponibilidade e perspicácia no planeamento, coordenação e execução das tarefas 

inerentes à secção de transportes. Adicionalmente, foi um elemento determinante na 

coordenação com a Direção de Transportes das necessidades intrínsecas ao cumprimento 

das missões das unidades dependentes da Esquadrilha de Subsuperfície. 

Tendo sido durante grande parte do tempo o único condutor da Unidade com 

competência para a condução de todo o tipo de viaturas, e considerando o défice de 

condutores na lotação, a si se deveu o cumprimento de todas as tarefas que lhe foram 

cometidas, fruto da sua total disponibilidade, elevado sentido de dever e de missão, 

demonstrando grande resiliência na resolução das dificuldades surgidas. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 308187 Cabo-mor V PAULO JORGE MARTINS 

VIEIRA, pela elevada competência e profissionalismo no desempenho das suas funções, que 

contribuíram de forma significativa para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da 

Esquadrilha de Subsuperfície, e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 13 de julho de 

2017, pelo 25388 Capitão-de-fragata PAULO JORGE GONÇALVES SIMÕES, Comandante do 

NRP Álvares Cabral, ao 6304993 Cabo E LUÍS MANUEL FERREIRA LOURENÇO, o qual se 

publica: 

 

Após ter prestado serviço durante cerca de quarenta e dois meses a bordo do NRP 

Álvares Cabral onde desempenhou as funções de Encarregado da Produção de Energia e de 

Encarregado da Oficina de Eletrotecnia, vai destacar o 6304993 Cabo E LUÍS MANUEL 

FERREIRA LOURENÇO. 

O militar revelou, ao longo da comissão de embarque, um conjunto de qualidades 

pessoais e humanas merecedoras de realce, demonstrando sempre elevado sentido da 

disciplina, permanente disponibilidade, empenho e brio exemplares. A atitude do Cabo E 

Lourenço pautada pela sua elevada dedicação, aliadas a um notável sentido de 

responsabilidade e uma assinalável capacidade de liderança, permitiram que granjeasse a 

estima e consideração dos seus superiores hierárquicos e a admiração dos subordinados. 

O Cabo E Lourenço demonstrou sempre uma postura muito profissional, revelando ser 

dotado de elevada competência técnica, a par de um vasto conhecimento da instalação 

elétrica e da plataforma. Com uma atitude e disponibilidade permanentes revelou, de forma 

consistente, grande dedicação, zelo e espírito de sacrifício, características bem patentes na 

execução de tarefas onde se exigia rigor e perícia. Paralelamente, com o seu 

profissionalismo individual, o Cabo E Lourenço desempenhou uma importante função 

pedagógica na integração dos novos elementos no Serviço, transmitindo-lhes os seus vastos 

conhecimentos técnicos e experiência adquirida, tanto na operação dos equipamentos da 

instalação elétrica, como na abordagem às manutenções e avarias, contribuindo para o 

incremento da robustez do primeiro escalão e da capacidade técnica do Serviço de 

Eletrotecnia. 

Durante a sua comissão, o navio cumpriu um intenso e exigente período de atividade 

operacional salientando-se a integração na Força Permanente da OTAN, a Standing NATO 

Maritime Group I ,  missão cuja preparação foi antecedida por dez semanas de intensa 

atividade de treino, nomeadamente com a participação no Plano de Treino Básico e no 

Portuguese Operational Sea Training. Durante a sua comissão importa também destacar a 

operação de apoio humanitário na República de Cabo Verde - DJARFOGO, a Cooperação 

Técnico-Militar na operação MAR ABERTO 17, assim como, a participação em diversos 

exercícios nacionais e internacionais e diversas missões de soberania. Releve-se, em todas 

elas, o esforço no diagnóstico de avaria e na manutenção dos sistemas a seu cargo, 

propondo soluções de cariz técnico pertinentes e executando tarefas de correção com rigor. 

Assim, é com inteira justiça e agrado que faço uso da competência que me confere o 

n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvando o 6304993 Cabo E LUÍS 
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MANUEL FERREIRA LOURENÇO, pelo consistente e excelente desempenho técnico que 

patenteou e pelo conjunto de qualidades profissionais e humanas que evidenciou, que muito 

contribuíram para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do NRP Álvares Cabral e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

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

pelo 21888 Capitão-de-fragata ANTÓNIO MANUEL MAURÍCIO CAMILO, Comandante do NRP 

Zarco, ao 9312899 Cabo E DAVID ROCHA SARDINHA, o qual se publica: 

 

O 9312899 Cabo E DAVID ROCHA SARDINHA presta serviço a bordo do veleiro Blaus 

VII/NRP Zarco desde setembro de 2012, desempenhando funções de Eletricista de bordo e 

Adjunto do Chefe da Secção de Mecânica. 

Ao longo destes quase cinco anos, o Cabo Rocha Sardinha revelou assinaláveis 

qualidades profissionais e técnicas e uma expressiva proatividade na antecipação e 

resolução de problemas do serviço de bordo. O seu espírito de cooperação e lealdade para o 

serviço, associadas a uma disponibilidade mental e física impares, revelaram-se 

fundamentais pelo contributo que representaram para o sucesso das missões atribuídas ao 

navio. 

A sua jovialidade, a atitude positiva e vontade de bem-fazer com que se entrega aos 

vários desafios com que se depara diariamente no exercício das suas funções e no dia-a-dia 

da navegação do navio contribuem igualmente para o bom ambiente de trabalho e 

manutenção de um forte espírito de camaradagem, extensivo a todo o pessoal embarcado e 

que serve de exemplo aos cadetes embarcados. 

O seu desempenho foi relevante no aprontamento e cumprimento de diversas missões 

atribuídas ao navio, quer no âmbito dos embarques com os cadetes da Escola Naval e que 

incluíram quatro cruzeiros de instrução de verão, quer nas inúmeras missões de 

representação e apoio à atividade do Centro de Investigação Naval, missões que totalizaram 

cerca de 400 dias de missão fora da BNL e onde, numa guarnição de apenas quatro 

elementos, a necessária flexibilidade para o desempenho de funções não diretamente 

ligadas à sua especialidade se tornam imprescindíveis para o funcionamento do navio e ao 

consequente cumprimento das missões. 

Nestes termos, é de inteira justiça e com enorme satisfação que ao abrigo da 

competência que me é conferida pelo número 2, do artigo 64.º, do Regulamento de 

Disciplina Militar, louvo o 9312899 Cabo E DAVID ROCHA SARDINHA, pela forma altamente 

competente e dedicada como desempenhou as funções de Eletricista de bordo e Adjunto do 

Chefe da Secção de Mecânica, que muito contribuiu para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão do NRP Zarco e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

Condecorações: 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 4.ª Classe 
 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017: 

 

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

do artigo 22.º e do número 1 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 de Mérito Militar de 4.ª Classe, aos militares 

seguintes: 

  

9814099 Primeiro-sargento FZ MARCO FILIPE VIEIRA DAS NEVES 

9310597 Primeiro-sargento V DINA TERESA DOS SANTOS SILVA 

9319493 Primeiro-sargento L PAULA ALEXANDRA DUARTE FRIAS SERRA 

211795 Primeiro-sargento M VÍTOR CÉSAR CARREIRA PINTO 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017: 

 

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

do artigo 22.º e do número 1 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 de Mérito Militar de 4.ª Classe, aos militares 

seguintes: 

 

413393 Cabo CRO PEDRO ALEXANDRE RAIMUNDO GONÇALVES 

9342794 Cabo TFD JOSÉ MIGUEL NOGUEIRA PINHEIRO 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 3.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro 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 c) 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 3.ª Classe, aos militares seguintes: 

 

23501 Primeiro-tenente  BRUNO ALEXANDRE FERREIRA RENDEIRO 

24704 Primeiro-tenente  JOEL FILIPE FÉLIX DOS SANTOS SIMÕES 

9100513 Subtenente TSN (INF) MARIA TERESA GASPAR TORRES GAMA 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 4.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro 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: 

 

406084 Sargento-chefe CM ANTÓNIO MANUEL FERNANDES VINHAS 

221495 Primeiro-sargento M NELSON EUSÉBIO PINTO AMADOR 

9310006 Segundo-sargento MS FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

9341503 Primeiro-marinheiro V MÁRIO ARLINDO CARVALHO LOPES 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro 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: 

 

229782 Cabo-mor A CARLOS ANTÓNIO FELGUEIRAS 

308187 Cabo-mor V PAULO JORGE MARTINS VIEIRA 

6304993 Cabo E LUÍS MANUEL FERREIRA LOURENÇO 

9312899 Cabo E DAVID ROCHA SARDINHA 
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Prémios: 

 

Escola Naval - Prémios Escolares: 

 

------- De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 185.º do Regulamento da Escola Naval, 

(publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 31 de janeiro de 2014), publica-se a 

listagem dos alunos a quem foram atribuídos prémios escolares, entregues na sessão solene 

de abertura do Ano Letivo da Escola Naval, a 17 de novembro de 2017; 

 
PRÉMIO "CMG FONTOURA DA COSTA" 

    

21212 Aspirante a oficial  RAQUEL DO CARMO MONTEIRO PINTO 

    
PRÉMIO "CMG AN SILVA JÚNIOR" 

    

22812 Aspirante a oficial AN INÊS PATRÍCIA GOMES DIOGO 

    
PRÉMIO "ALM. ARMANDO REBOREDO" 

    

21012 Aspirante a oficial FZ PEDRO MIGUEL GONÇALVES RODRIGUES 

    
PRÉMIO " CTE. ÁLVARO NUNES RIBEIRO " 

    

21412 Aspirante a oficial EN-AEL RODOLFO MIGUEL PANDAIO DOS SANTOS CARAPAU  

    
PRÉMIO " DR. BERNARDINO ANTÓNIO GOMES" 

    

20211 Guarda-marinha MN HELENA SOFIA FONSECA PAIVA DE SOUSA TELES 

    
PRÉMIO "CTE MURINELLO" 

    

22612 Aspirante a oficial  RUI PEDRO ARRIFANA HORTA 

    
PRÉMIO "APRUMO MILITAR" 

    

22312 Aspirante a oficial  MARIA HELENA CHAGAS DOS REIS BOUÇAS 

    
PRÉMIO "JOÃO FIEL STOKLER" 

    

20116 Cadete  AFONSO MEIRELES GONÇALVES 

    
PRÉMIO "MARINHA DO BRASIL” 

    

21412 Aspirante a oficial EN-AEL RODOLFO MIGUEL PANDAIO DOS SANTOS CARAPAU 

    
PRÉMIO "FUNDAÇÃO SOUSA DA FONSECA” 

    

21412 Aspirante a oficial EN-AEL RODOLFO MIGUEL PANDAIO DOS SANTOS CARAPAU 

    
PRÉMIO "BRITISH COUNCIL" 

    

20413 Aspirante a oficial AN DIOGO EMANUEL AFONSO HERMÍNIO  

21513 Aspirante a oficial  MARIA INÊS NEVES DE SOUSA 

    
PRÉMIO "U.S. NAVAL INSTITUTE" 

    

21412 Aspirante a oficial EN-AEL RODOLFO MIGUEL PANDAIO DOS SANTOS CARAPAU  

20412 Aspirante a oficial  CATARINA DE SOUSA MATOS ARESTA 

    
PRÉMIO "BARTOLOMEU DIAS" 

    

22612 Aspirante a oficial  RUI PEDRO ARRIFANA HORTA 
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PRÉMIO "ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA" 

    

22312 Aspirante a oficial  MARIA HELENA CHAGAS DOS REIS BOUÇAS 

    
PRÉMIO "MARINHA ITALIANA" 

    

21212 Aspirante a oficial  RAQUEL DO CARMO MONTEIRO PINTO 

    
PRÉMIO "CTE. DANIEL AUGUSTO DA SILVA" 

    

20312 Aspirante a oficial  TÂNIA FILIPA SANTOS FERREIRA 

    
PRÉMIO "CORTE REAL" 

    

21212 Aspirante a oficial  RAQUEL DO CARMO MONTEIRO PINTO  

    
PRÉMIO "ARMADA ESPANHOLA" 

    

20812 Aspirante a oficial  RICARDO ANDRÉ FERNANDES GASPAR ALBERTO 

    
PRÉMIO "ALMIRANTE FLUCKEY" 

    

23012 Aspirante a oficial  ANDRÉ PIRES FERNANDES 

    
PRÉMIO "RESERVA NAVAL" 

    

9348010 Aspirante a oficial  JOÃO MÁRIO TEIXEIRA BARRETO 

    
PRÉMIO "AFCEA PORTUGAL" 

    

21412 Aspirante a oficial EN-AEL RODOLFO MIGUEL PANDAIO DOS SANTOS CARAPAU 

    
PRÉMIO "MARINHA DE FRANÇA" 

    

21212 Aspirante a oficial  RAQUEL DO CARMO MONTEIRO PINTO 

    
PRÉMIO "MINISTRO DA DEFESA NACIONAL" 

    

9900211 Aspirante a oficial  IVO MIGUEL LIMA RODRIGUES 

    
PRÉMIO "COMISSÃO DA DEFESA NACIONAL DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA" 

    

21412 Aspirante a oficial EN-AEL RODOLFO MIGUEL PANDAIO DOS SANTOS CARAPAU 
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Promoções e Graduações de Oficiais 

 

------- Despacho n.º 10374/2017: 

 

PROMOÇÕES AO POSTO DE CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA E DE CAPITÃO-DE-FRAGATA. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 

do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 9684/2017, de 25 de outubro, do 

Ministro das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 214, de 7 de novembro de 2017, promover ao posto imediato os seguintes 

oficiais: 

Por escolha ao posto de capitão-de-mar-e-guerra, em conformidade com o previsto na 

alínea a) do artigo 198.º do mesmo estatuto, os seguintes capitães-de-fragata: 

 

Da classe de Médicos Navais: 

 

7100797 Sérgio Alexandre Plá Ogando Rodrigues de Oliveira 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de março 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de  

reserva do 64989 Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Médicos Navais Fernando Afonso 

da Costa Dias. 

Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do seu 

posto e classe à esquerda do 7100294 Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Médicos 

Navais Francisco Manuel Gamito Ferreira Quaresma Guerreiro. 

 

Da classe do Serviço Especial: 

 

65779 Virgílio Manuel Seixas Nunes 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 6 de maio de 

2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) do 

n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de 

reserva do 71678 Capitão-de-mar-e-guerra do classe de Serviço Especial José Nanques de 

Matos. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do seu 

posto e classe ocupando a primeira posição. 

 

66980 Abílio Manuel Narciso Ramalho da Silva 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 3 de junho de 

2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) do 

n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de 

reserva do 61578 Capitão-de-mar-e-guerra da classe do Serviço Especial Carlos Alberto dos 

Santos Madureira. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 65779 Capitão-de-mar-e-guerra da classe 

do Serviço Especial Virgílio Manuel Seixas Nunes. 

 

61682 Jorge António Oliveira da Silva Rocha 
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(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 25 de outubro 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de 

reserva do 60078 Capitão-de-mar-e-guerra da classe do Serviço Especial Vítor Manuel 

Ramos Josefino. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 66980 Capitão-de-mar-e-guerra da classe 

do Serviço Especial Abílio Manuel Narciso Ramalho da Silva. 

 

Da classe de Engenheiros-Navais: 

 

23285 Luís Miguel de Melo Canelas Sobral Domingues 

21786 Luís Manuel Guimarães Ribeiro da Silva 

 

(no quadro) que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência das vacaturas ocorridas nessa data, resultantes da atualização dos quadros 

especiais, em vigor, conforme despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 

n.º 23/17 de 22 de março. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, 

deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 22486 

Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Engenheiros-Navais Hélder Joaquim do Carmo 

Limpinho. 

 

Por escolha ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com o previsto na alínea 

b) do artigo 198.º do mesmo estatuto, os seguintes capitães-tenentes: 

 

Da classe de Marinha: 

 

25090 Pedro Miguel Bastos Afonso dos Santos Serafim 

25490 Pedro Manuel Cruz dos Santos Jorge 

 

(no quadro) que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 30 de 

dezembro de 2016, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com 

a alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele 

estatuto, em consequência das vacaturas ocorridas nessa data, resultantes da promoção ao 

posto imediato do 24785 Capitão-de-fragata da classe de Marinha José Pedro Ramos de 

Oliveira e do 22086 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Diogo Falcão Trigoso Vieira 

Branco. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser 

colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 24890 

Capitão-de-fragata da classe de Marinha João Carlos Lourenço da Piedade. 

 

26389 Paulo Jorge de Carvalho Alonso Lindo (no quadro) 

22591 Miguel Ângelo Calhau Algarvio (no quadro) 

61090 Artur Manuel Mateus Pires (no quadro) 

401887 Pedro San Emetério Rodrigues (no quadro) 

25691 Marco Alexandre de Serrano Augusto (adido ao quadro) 

25091 Rui Francisco de Castro Afonso (no quadro) 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 31 de dezembro de 2016, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência das vacaturas ocorridas nessa data, resultantes das promoções ao posto 

imediato do 20986 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Hélder Manuel Fialho de Jesus, 

do 21586 Capitão-de-fragata da classe de Marinha David Augusto de Almeida Pereira, do 

21486 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Fernando Carlos da Rocha Pacheco, do 

21785 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Pedro José Xavier Matos da Encarnação 
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Gomes e do 23586 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Rui Miguel Marcelo Correia. 

Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na 

lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 25490 Capitão-de-fragata da 

classe de Marinha Pedro Manuel Cruz dos Santos Jorge. 

 

21392 Luís Paulo dos Santos Fernandes 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 13 de 

fevereiro de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a 

alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele 

estatuto, em consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à 

situação de adido ao quadro do 21689 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Dário de 

Oliveira Pinto Moreira. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 25091 Capitão-de-fragata da classe de 

Marinha Rui Francisco de Castro Afonso. 

 

23792 Rui Miguel Serrano da Paz 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 30 de junho 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de adido 

ao quadro do 27489 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Pedro Gabriel de Seixas Dias 

da Silva Barata. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 21392 Capitão-de-fragata da classe de 

Marinha Luís Paulo dos Santos Fernandes. 

 

Da classe de Médicos Navais: 

 

7100101 Filipa Sequeira Soares Albergaria 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de março 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da promoção ao posto imediato 

do 7100797 Capitão-de-fragata da classe de Médicos Navais Sérgio Alexandre Plá Ogando 

Rodrigues de Oliveira. Esta oficial, uma vez promovida, deverá ser colocada na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 7100400 Capitão-de-fragata da classe de 

Médicos Navais Paulo Alexandre Henriques Cardoso da Costa. 

 

Da classe do Serviço Especial: 

 

408686 Francisco José Gaspar Carapinha (adido ao quadro) 

500787 João Henrique Rato Caldeira (no quadro) 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 6 de maio de 2017, data a partir 

da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 

176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em consequência da 

vacatura ocorrida nessa data, resultante da promoção ao posto imediato do 65779 

Capitão-de-fragata da classe do Serviço Especial Virgílio Manuel Seixas Nunes. Estes 

oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 403086 Capitão-de-fragata da classe do 

Serviço Especial João José Vieira Serra. 

 

501386 António Fernando Brochado Ribeiro 
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(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 3 de junho de 

2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) do 

n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da promoção ao posto imediato 

do 66980 Capitão-de-fragata da classe do Serviço Especial Abílio Manuel Narciso Ramalho 

da Silva. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do 

seu posto e classe à esquerda do 500787 Capitão-de-fragata da classe do Serviço Especial 

João Henrique Rato Caldeira. 

 

Da classe de Engenheiros-Navais: 

 

21489 Luís Miguel do Carmo Salvador (adido ao quadro) 

26089 João António Osório Beja (adido ao quadro) 

21790 Mário Jorge Caldeira da Silva Aveiro (adido ao quadro) 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da promoção ao posto imediato 

do 21786 Capitão-de-fragata da classe de Engenheiros-Navais Luís Manuel Guimarães 

Ribeiro da Silva. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser 

colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 25789 

Capitão-de-fragata da classe de Engenheiros-Navais José António Pereira Lopes. 

 

Por escolha ao posto de capitão-tenente, em conformidade com o previsto na alínea c) 

do artigo 198.º do mesmo estatuto, os seguintes primeiros-tenentes: 

 

Da classe do Serviço Técnico: 

 

259089 Silvério Augusto de Figueiredo Correia 

702488 José António Mira Peres Rebola 

 

(no quadro) que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência das vacaturas ocorridas nessa data, resultantes da atualização dos quadros 

especiais, em vigor, conforme despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 

n.º 23/17 de 22 de março. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, 

deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 502185 

Capitão-tenente da classe do Serviço Técnico António Eduardo Antunes Gregório. 

 

Da classe dos Técnicos de Saúde: 

 

407385 Vítor Manuel Jacinto Pereira 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência das vacaturas ocorridas nessa data, resultantes da atualização dos quadros 

especiais, em vigor, conforme despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 

n.º 23/17 de 22 de março. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 427883 Capitão-tenente da classe dos 

Técnicos de Saúde José Rui dos Santos Ganilha. As promoções obedecem ao efetivo 

autorizado constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 de 21 de dezembro, são realizadas de 

acordo com a fundamentação constante nas alíneas c) a e) e na alínea j) do n.º 1 do Anexo 

A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 25 de janeiro, do Conselho de Chefes de 

Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de promoções constante do Memorando n.º 
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6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e 

destinam-se a prover necessidades imprescindíveis identificadas na estrutura orgânica ou 

exercer funções estatutárias de acordo com artigo 205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e 

classe das presentes vacaturas. As promoções produzem efeitos remuneratórios no dia 

seguinte ao da publicação do presente despacho, nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro, ficando colocados na 1.ª posição remuneratória do novo 

posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de 

outubro. 

 

09-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 10376/2017: 

 

PROMOÇÃO DE OFICIAIS AO POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 

do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 9684/2017, de 25 de outubro, do 

Ministro das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 214, de 7 de novembro de 2017, promover ao posto imediato os seguintes 

oficiais: 

Por antiguidade ao posto de primeiro-tenente, em conformidade com o previsto na 

alínea d) do artigo 198.º do mesmo estatuto, os seguintes segundos-tenentes: 

 

Da classe de Marinha: 

 

20106 Rui Miguel Aleixo Miguel Cândido 

20906 Tiago José Mendes Lança 

20306 Rui Miguel Santos Esteves 

24705 Bruno Miguel Ribeiro Resende da Silva 

20606 Hugo Daniel Almeida de Melo 

24005 Marcos André Patronilho Duarte 

21706 João dos Santos Guerreiro 

24006 Tiago Filipe de Carvalho Correia 

25105 Luís António Cuco de Jesus 

24505 João Manuel Cruz Lourenço 

25505 Bruno Miguel Tristão de Brito 

 

(no quadro) que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência das vacaturas ocorridas, resultantes das promoções ao posto imediato, em 1 

de outubro de 2016, da 21399 Primeiro-tenente da classe de Marinha Marina Colaço 

Ferreira, do 24698 Primeiro-tenente da classe de Marinha Pedro Miguel Costa Caetano, 

21698 Primeiro-tenente da classe de Marinha André da Costa Lamego, do 22099 

Primeiro-tenente da classe de Marinha Ricardo José Sá Granja, 23199 Primeiro-tenente da 

classe de Marinha Amílcar Gomes Braz e da 9304396 Primeiro-tenente da classe de Marinha 

Sandra Cristina Lopes Pereira, em 3 de outubro de 2016, da 23798 Primeiro-tenente da 

classe de Marinha Helena Isabel Braga dos Reys Santos, em 31 de outubro de 2016, do 

26499 Primeiro-tenente da classe de Marinha Tiago Gonçalo Pereira Roxo, do 27099 

Primeiro-tenente da classe de Marinha Dinis Filipe Vargas Cabrita e do 24699 

Primeiro-tenente da classe de Marinha Luís Filipe Gomes de Gomes Guerra e resultante da 

atualização dos quadros especiais, em vigor, conforme despacho do Almirante Chefe do  

Estado-Maior da Armada, n.º 23/17 de 22 de março. Estes oficiais, uma vez promovidos e 

tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e 
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classe à esquerda da 21905 Primeiro-tenente da classe de Marinha Sofia Alexandre dos 

Santos. 

As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 

de 21 de dezembro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas alíneas 

c) a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 25 de 

janeiro, do Conselho de Chefes de Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de 

promoções constante do Memorando n.º 6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando 

n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destinam-se a prover necessidades imprescindíveis 

identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de acordo com o artigo 

205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe das presentes vacaturas. As promoções 

produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do presente despacho, 

nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, ficando colocados na 1.ª 

posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

 

10-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 10373/2017: 

 

PROMOÇÃO DE OFICIAIS AO POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 

do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 9684/2017, de 25 de outubro, do 

Ministro das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 214, de 7 de novembro de 2017, promover ao posto imediato os seguintes 

oficiais: 

Por antiguidade ao posto de primeiro-tenente, em conformidade com o previsto na 

alínea d) do artigo 198.º do mesmo estatuto, os seguintes segundos-tenentes: 

 

Da classe de Administração Naval: 

 

21606 Luís Miguel Sousa Aniceto (adido ao quadro) 

22006 João Filipe Espada Zambujo (no quadro) 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 30 de agosto de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de adido 

ao quadro, da 20503 Primeiro-tenente da classe de Administração Naval Vanessa Fátima 

Marques Rodrigues. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão 

ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 23404 

Primeiro-tenente da classe de Administração Naval André Filipe Gomes Manteiga. 

 

Da classe de Fuzileiros: 

 

20406 Fernando Manuel de Sousa da Conceição Batista 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da promoção ao posto imediato, 

do 24499 Primeiro-tenente da classe de Fuzileiros Frederico Luís Torres Côrte-Real. Este 

oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do seu posto e 



19

OA1 N.º 48/29-11-17

19 

classe à esquerda do 22005 Primeiro-tenente da classe de Fuzileiros Tiago André da Silva e 

Maia. 

 

25306 Carlos Manuel de Jesus Ribeiro e Silva 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 15 de maio 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação adido ao 

quadro, do 23203 Primeiro-tenente da classe de Fuzileiros Pedro Filipe da Fonseca Freire. 

Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do seu posto e 

classe à esquerda do 20406 Primeiro-tenente da classe de Fuzileiros Fernando Manuel de 

Sousa da Conceição Batista. 

 

Da classe de Engenheiros Navais: 

 

20206 Luís Tiago de Matos Filipe 

20006 João Carlos Múrias Trindade 

24205 Gonçalo Colaço da Rocha 

24406 Raúl Lourenço Machado 

20706 Tiago Miguel Guia Cavaco 

24906 Luís Filipe Rodrigues Henriques Marques 

24606 Pedro José Tavares Pereira 

23806 Guilherme Barata Correia Pinheiro Simões 

24106 João Filipe Nogueira Penetra 

 

(no quadro) que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência das vacaturas ocorridas, resultantes das promoções ao posto imediato, em 1 

de outubro de 2016, do 26099 Primeiro-tenente da classe de Engenheiros Navais Carlos 

Henrique Ribeiro Gonçalves e do 25299 Primeiro-tenente da classe de Engenheiros Navais 

Daniel Jorge Mendes Rodrigues, em 4 de novembro de 2016, do 24598 Primeiro-tenente da 

classe de Engenheiros Navais Pedro Miguel Ribeiro Pinheiro, em 30 de novembro de 2016, 

do 23699 Primeiro-tenente da classe de Engenheiros Navais Jorge Emanuel Barbosa do Vale 

e da atualização dos quadros especiais, em vigor, conforme despacho do Almirante Chefe 

do Estado-Maior da Armada, n.º 23/17 de 22 de março. Estes oficiais, uma vez promovidos 

e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e 

classe à esquerda do 23204 Primeiro-tenente da classe de Engenheiros Navais João 

Francisco Pedro Graça da Motta. 

As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 

de 21 de dezembro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas alíneas 

c) a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 25 de 

janeiro, do Conselho de Chefes de Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de 

promoções constante do Memorando n.º 6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando 

n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destinam-se a prover necessidades imprescindíveis 

identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de acordo com o artigo 

205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe das presentes vacaturas. As promoções 

produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do presente despacho, 

nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, ficando colocados na 1.ª 

posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

 

9-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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------- Despacho n.º 10375/2017: 

 

PROMOÇÃO DE OFICIAIS AO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 

do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 9684/2017, de 25 de outubro, do 

Ministro das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 214, de 7 de novembro de 2017, promover ao posto imediato os seguintes 

oficiais: 

 

Por diuturnidade ao posto de segundo-tenente, em conformidade como previsto na 

alínea e) do artigo 198.º do mesmo estatuto, os seguintes guardas-marinha e subtenentes 

do quadro permanente: 

 

Da classe de Marinha: 
 

22410 André Filipe Quendera Maurício (no quadro) 

24009 Catarina Isabel Ramos Pádua Santos (no quadro) 

25810 Yazide Abdul Carimo Sulemane (no quadro) 

24810 Rúben Gabriel Esteves Rodrigues de Carvalho (no quadro) 

9335308 Emanuel da Costa Dias (no quadro) 

21010 João Luís de Jesus Marques Antunes Pires (no quadro) 

20210 Martim Correia Lico (no quadro) 

22510 Francisco Miguel Gaspar de Chaves (no quadro) 

23610 Joana Canas Costa (no quadro) 

20310 Mariana Sofia Melo de Almeida (no quadro) 

21909 Vasco Jacinto Viegas dos Ramos (no quadro) 

22810 Pedro Jorge da Silva Guerreiro (no quadro) 

22910 Ricardo Nuno Farinha Mira (no quadro) 

24510 Tiago Capítulo Aleixo (no quadro) 

24910 Gonçalo Rodrigues Lopes (no quadro) 

21110 Mário Nuno Fernandes Cabo (no quadro) 

25809 Tiago Gonçalves Gomes (no quadro) 

25510 Rui Filipe Carmo dos Santos (no quadro) 

 

Da classe de Administração Naval: 
 

23210 Nuno Francisco dos Santos Fernandes (no quadro) 

21610 Miguel de Jesus Luís (no quadro) 

22310 Sara Alexandra Morais Magalhães (no quadro) 

 

Da classe de Fuzileiros: 
 

20109 António Daniel Esteves Pacheco (no quadro) 

21210 Guilherme Filipe Bonito Courela (no quadro) 

20110 Tiago Miguel Fonseca Paiva de Sousa Teles (no quadro) 

21310 Francisco Miguel Costa Rocha (no quadro) 

 

Da classe de Engenheiros Navais: 
 

24710 João Vasco Peguicha dos Mártires Paulino (no quadro) 

25010 Tiago Ventura Viegas (no quadro) 

25210 Ricardo José Cardoso da Silva (no quadro) 

23709 Luís Miguel Rodrigues de Morais (no quadro) 

22210 Pedro Emanuel Queirós da Silva Marques (no quadro) 

23310 João Alexandre Narciso Gaivota (no quadro) 

26609 Hugo Alexander Oliveira Maia da Fonseca (no quadro) 

24909 Tiago Filipe Ramião Ramos da Palma (no quadro) 

26410 Luís Carlos Cezar Meneses (no quadro) 
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Da classe do Serviço Técnico: 
 

9310103 Cátia Isabel Cristeta Rosalino (adido ao quadro) 

9323197 Carina Tibúrcio (no quadro) 

520297 Filipe Gabriel Cipriano Lopes (no quadro) 

9328499 Vítor Manuel Ramalho Mendonça (adido ao quadro) 

9336603 Ruben Filipe Nunes Rosas (adido ao quadro) 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de outubro de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto. Estes oficiais, 

uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda: 

 

Na classe de Marinha: 
 

Do 22309 segundo-tenente Diogo Miguel Simões Monteiro. 

 

Na classe de Administração Naval: 
 

Do 22509 segundo-tenente Fradique André Martins dos Santos. 

 

Na classe de Fuzileiros: 
 

Do 24409 segundo-tenente Vítor Manuel Borges Rodrigues. 

 

Na classe de Engenheiros Navais: 
 

Do 23108 segundo-tenente Tiago Nunes Mendes Moço. 

 

Na classe do Serviço Técnico: 
 

Do 9317003 segundo-tenente Miguel Ângelo Nogueira Oehen. 

 

As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 

de 21 de dezembro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas alíneas 

c) a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 25 de 

janeiro, do Conselho de Chefes de Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de 

promoções constante do Memorando n.º 6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando 

n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destinam-se a prover necessidades imprescindíveis 

identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de acordo com o artigo 

205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe das presentes vacaturas. 

Por diuturnidade ao posto de segundo-tenente, os seguintes subtenentes em regime 

de contrato: 

 

Da classe de Técnicos Navais: 
 

9100313 Inês Alexandra Fernandes Vieira 

 

Da classe de Técnicos Superiores Navais: 
 

9100913 Ana Isabel Silva Teixeira 

9100213 Inês Patrícia Machado da Cruz Pereira 

9101113 Telmo Filipe Pereira Zegre 

9101313 Mickael Antoine Ferreira 

9100713 Sandra Maria Freitas Cardoso Amaral 

9100413 Ana Filipa Oliveira de Sousa 

9101513 Bruno Manuel Azevedo de Carvalho Albuquerque da Fonseca 

9100113 Mariana de Sousa Abrunhosa 

9100813 Neuza Cátia Filipe Perpétuo 

9101613 João Pedro Rocha Teixeira 

9101213 Nuno Miguel Rodrigues de Melo 
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9101413 Frederico Emanuel Martins Ferreira 

9100513 Maria Teresa Gaspar Torres Gama 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 263.º e 270.º do mencionado estatuto, a contar de 22 de abril de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do artigo 72.º, 

ambos daquele estatuto. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, 

deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe ocupando a primeira 

posição: 

 

Da classe de Fuzileiros: 

 

9600513 Joaquim António Freire Santos Moreira 

9600713 Ricardo Filipe Alves Batista 

9600413 João Pedro Massano Morais 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 263.º e 270.º do mencionado estatuto, a contar de 23 de maio de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do artigo 72.º, 

ambos daquele estatuto. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, 

deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe ocupando a primeira 

posição. 

 

Da classe de Técnicos Navais: 

 

9102213 Ana Catarina Santos Carloto Ferreira 

9103613 Elisabete Raquel Ferreira Soares de Almeida 

9103813 Ivo Manuel Pais Serôdio 

9102413 Ângela Maria Tavares Oliveira 

9104113 Tiago Filipe Cardoso Pereira 

9103713 David José da Costa Damil 

9105413 Diogo Filipe Marques Fernandes 

9104213 Virgínia Matilde Cordeiro Moreiras 

9105913 Bruno Miguel Boto das Neves 

9105713 Alexandre Soldado Silvestre 

9105613 André Filipe Freitas Teixeira 

9103913 Álvaro Gonçalves Castelão 

9103213 Lia Margarida Duarte Gordo 

9105313 André Filipe Madureira Martins 

9105813 Rúben Marquês da Silva 

 

Da classe de Técnicos Superiores Navais: 

 

9103313 Joana Correia Vicente Firmo 

9104913 João Miguel Correia Pedro 

9104613 Rui Jorge Ramos Ferreira 

9102713 Mafalda Guilherme Furtado Hipólito 

9104513 Pedro Guilherme da Silva e Costa Braga 

9104713 Bruno Miguel António Fernandes 

9102613 Inês Ferreira Ramos Barroso Saraiva da Rocha 

9104813 Dinis da Silva Santos 

9104013 Hugo Caspão Rodrigues 

9103113 Joana Filipa Palmeira Rodrigues 

9102913 Joana Rita Pinto Frazão Luís 

9104413 Domingos Lobo Pinto de Sousa 

9103413 Sílvia Carina Leal das Neves 

9103013 Cátia Vanessa Passos Correia 

9102813 Olga Sofia Gaboleiro Marques 

9105213 Luís Miguel Gaspar Merca 

9105513 Carlos Filipe Cândido Mália 

9102113 Vera Luísa da Silva Matos 
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que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 263.º e 270.º do mencionado estatuto, a contar de 11 de julho de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do artigo 72.º, 

ambos daquele estatuto. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, 

deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda: 

 

Na classe de Técnicos Navais em Regime de Contrato: 

 

Da 9100313 segundo-tenente Inês Alexandra Fernandes Vieira. 

 

Na classe de Técnicos Superiores Navais em Regime de Contrato: 

 

Da 9100513 segundo-tenente Maria Teresa Gaspar Torres Gama. 

 

Por diuturnidade ao posto de subtenente, os seguintes aspirantes a oficial em regime 

de contrato: 

 

Da classe de Técnicos Navais: 

 

9102615 Isabel Maria Garcia Alves Pereira  

 

Da classe de Técnicos Superiores Navais: 

 

9102715 Sandra Denise Meira Lopes 

9102215 Cláudia Sofia Carrapiço Pereira 

9102015 Ana Patrícia Nunes Cartaxo 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 263.º e 270.º do mencionado estatuto, a contar de 26 de fevereiro de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do artigo 72.º, 

ambos daquele estatuto. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, 

deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda: 

 

Na classe de Técnicos Navais em Regime de Contrato: 

 

Do 9100815 subtenente Ricardo Silva Ferreira. 

 

Na classe de Técnicos Superiores Navais em Regime de Contrato: 

 

Do 9101015 subtenente João Manuel Afonso Lourenço. 

 

Da classe de Técnicos Navais: 

 

9103416 Inês Antunes Ferreira da Silva 

9307215 Ana Catarina Alves Garcia da Silva Lourenço 

9103616 André Gonçalves Fitas Pires 

9102516 Pedro Miguel Gouveia Marques 

9102316 Soraia Isabel Lança Fernandes 

9103216 Rui Manuel dos Santos Guilherme Colaço 

9305115 Marisa Alexandra Costa Banha 

9102216 Edi Wilson Silvão Rodrigues de Sousa 

9103316 Ana Marcela Silva Félix 

9103116 Maria da Conceição Marques Lopes 

9101816 Miguel Ângelo Graça Miranda 

9102716 Ricardo Lima de Amorim Fialho Lourenço 

9102416 André Miguel dos Santos Amaral 

9102816 David Roberto Brissos Gonçalves Pereira 

9103016 André Ricardo Fernandes Robalo 

9103516 Ana Marta Xavier Ferreira Leite 

9102916 João Manuel Macedo Carneiro 

9102116 Cristel Gonçalves dos Santos 
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9102016 Alice Eulália Pulido Garcia Lopes de Amorim 

9101916 Luisa Martins Estrela Santos 

9102616 João Gonçalo Pinto Pinheiro 

 

Da classe de Técnicos Superiores Navais: 

 

9100616 Miguel Ferreira Barbosa Leão 

9100116 Vasco André Santo Faria 

9100916 André Avelino da Cunha Martins de Oliveira 

25709 Ricardo Jorge Lopes Gois 

9100516 Ana Teresa de Jesus Borges 

9101016 Cláudia dos Santos Monteiro Gomes 

9100216 Ricardo Jorge Ferreira Resende 

9101316 Mariana Salgado Costa e Sousa 

21609 Diana Oliveira Pinheiro 

9100316 Andreia Sofia Sequeira Correia 

9101116 Ana Rita dos Santos Ferreira 

9101516 Nina Margarida Fernandes Enes e Silva 

9100816 Ana Rita Garcia Luís 

9100416 Francisco Miguel Gomes Calado 

9101416 Joni Marcos Carneiro Rocha 

9100716 Inês Sousa Abrunhosa 

9101616 João Pedro Bandeira Pais 

9101716 Marisa Liliana Neto Pereira 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 263.º e 270.º do mencionado estatuto, a contar de 27 de abril de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do artigo 72.º, 

ambos daquele estatuto. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, 

deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda: 

 

Na classe de Técnicos Navais em Regime de Contrato: 

 

Da 9102615 subtenente Isabel Maria Garcia Alves Pereira. 

 

Na classe de Técnicos Superiores Navais em Regime de Contrato: 

 

Da 9102015 subtenente Ana Patrícia Nunes Cartaxo. 

 

Da classe de Fuzileiros: 

 

9601015 Pedro Torres da Silva 

9601115 João Gonçalo Teixeira Lopes 

9600815 André Lucas de Sousa Lami 

9600615 Gonçalo José Branco Mendes 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 263.º e 270.º do mencionado estatuto, a contar de 4 de maio de 2017, data a partir 

da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do artigo 72.º, ambos 

daquele estatuto. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão 

ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe ocupando a primeira posição. 

As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 

de 21 de dezembro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas alíneas 

c) a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 25 de 

janeiro, do Conselho de Chefes de Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de 

promoções constante do Memorando n.º 6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando 

n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destinam-se a prover necessidades imprescindíveis 

identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de acordo com os artigos 

205.º e 258.º do EMFAR.  As promoções produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte 

ao da publicação do presente despacho, nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 
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28 de dezembro, ficando colocados na 1.ª posição remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

 

09-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 10377/2017: 

 

PROMOÇÃO DE ASPIRANTES A GUARDA-MARINHA. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, pelo disposto no n.º 1 do artigo 

208.º do Regulamento da Escola Naval, aprovado pela Portaria n.º 21/2014, de 31 de 

janeiro, abater ao efetivo do Corpo de Alunos da Escola Naval, e ingressar nos quadros 

permanentes de acordo com o n.º 1 do artigo 169.º, no posto de guarda-marinha, a contar 

de 1 de outubro de 2017, de acordo com o artigo 196.º, ambos do Estatuto dos Militares 

das Forças Armadas (EMFAR), os aspirantes do Curso “D. Maria II de Portugal”. 

 

Da classe de Marinha: 

 

21212 Raquel do Carmo Monteiro Pinto 

22312 Maria Helena Chagas dos Reis Bouças 

20812 Ricardo André Fernandes Gaspar Alberto 

22612 Rui Pedro Oliveira Arrifana Horta 

20412 Catarina de Sousa Matos Aresta 

20312 Tânia Filipa Santos Ferreira 

21811 Nádia Nogueira Marques 

22112 Inês Sofia Pereira Pacheco Severino 

22712 Carolina Sofia Bento Baltazar 

21511 Francisco Miguel Brito Soares 

22912 Guilherme Santos do Nascimento 

21112 Filipa Afonso Marracho 

21512 António Pedro Padilha Pina Lopes Ferreira 

23412 Ricardo Filipe Gameiro Alves 

23012 André Pires Fernandes 

23612 Ricardo José Vales Rodrigues 

9601309 João Pedro Ferreira dos Santos Bica 

9348010 João Mário Teixeira Barreto 

23612 Pedro Filipe Correia Rodrigues 

24611 Tiago André de Oliveira Seixinho 

22011 Nuno Filipe Torcato Faustino 

 

Da classe de Administração Naval: 

 

22812 Inês Patrícia Gomes Diogo 

24412 Daniel José Gamboa Campos Calheiros de Brito 

 

Da classe de Fuzileiros: 

 

21012 Pedro Miguel Gonçalves Rodrigues 

20212 Carlos Filipe Dias Tomaz 

 

Da classe de Engenheiros Navais: 

 

21412 Rodolfo Miguel Pandaio dos Santos Carapau 

22512 Alexandre Valério Rodrigues 

20912 Henrique Vieira da Silva 

24311 Cláudio Micael Freitas Ferraz 
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O ingresso produz efeitos remuneratórios a contar de 1 de outubro de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo 

posto, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 72.º do EMFAR, ficando colocados na 1.ª 

posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

Conforme estipulado no n.º 5 do artigo 169.º do EMFAR, os segundos-tenentes RC 

ficam graduados no posto de segundo-tenente, sendo-lhes aplicável o previsto no n.º 5 do 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de outubro.  

Estes militares, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser colocados 

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda: 

 

Na classe de Marinha: 

 

Do 23910 Guarda-marinha da classe de Marinha Frederico Araújo Abreu Fidalgo de 

Oliveira. 

 

Na classe de Administração Naval: 

 

Da 22211 Guarda-marinha da classe de Administração Naval Raquel Andreia Martins 

Brigas. 

 

Na classe de Fuzileiros: 

 

Do 9345205 Guarda-marinha da classe de Fuzileiros Miguel Ângelo de Brito Araújo. 

 

Na classe de Engenheiros Navais: 

 

Do 26610 Guarda-marinha da classe de Engenheiros Tiago Leonel Marques Carmona 

Afonso Pires. 

 

10-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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Legislação 

 

Legislação Diversa (Sumário) 

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 229, de 28 de agosto de 2017: 

 

MINISTÉRIO DO MAR 

 

Portaria n.º 363/2017: 

 

Determina e aprova os regimes de apoio à cessação temporária das atividades de pesca 

com recurso a artes de cerco e de interdição do exercício da pesca pelas embarcações 

licenciadas para operar com artes de cerco na zona 9 definida pelo Conselho Internacional 

para a Exploração do Mar (CIEM).  

 

 

------- Jornal Oficial da União Europeia, L 307/14, PT, de 23 de novembro de 2017:  

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/2178 DA COMISSÃO 

 

de 22 de novembro de 2017 

 

Que altera o Regulamento (UE) n.º 468/2010 que estabelece a lista da UE de navios que 

exercem atividades de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. 
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Legislação Diversa (Transcrição) 

 

PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 10168/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4601 (EDITION 3).  
 

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 4601 (Edition 3) — Guide Specification for Hydraulic Fluids for Naval 

Applications (H-573, H-574 AND H-576), com implementação à data da sua promulgação, 

na Marinha com reservas. 

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 226, de 23 de novembro 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 10169/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4114 LAND (EDITION 3).  

 

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 4114 Land (Edition 3) — Measurements of Projectile Velocities, com 

implementação à data da sua promulgação, no Exército e na Força Aérea, e futura na 

Marinha. 

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

 

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

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro 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 10170/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4516 PPS (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, 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 4516 PPS (Edition 1) — Cannon Greater than 12.7 mm, Design Safety 

Requirements and Safety and Suitability for Service Evaluation of the Weapon/Munition 

Combination, com implementação à data da sua promulgação, na Marinha e futuramente no 

Exército e na Força Aérea. 

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

 

24 de outubro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 

  



OA1 N.º 48/29-11-17

33
33 

PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 10171/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 1175 (EDITION 19). 

 

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 1175 (Edition 19) — Allied and Multinational Maritime Voice Reporting 

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

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

 

24 de outubro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro 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 10172/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 6515 (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, 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 6515 (Edition 1) — Countering Threat Anonymity: Biometrics in Support 

of NATO Operations and Intelligence, com implementação futura, com reservas, na Marinha, 

no Exército e na Força Aérea. 

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

 

24 de outubro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro 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 10173/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 3713 (EDITION 6). 

 

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 3713 (Edition 6) — Determination of Particulate Matter in Aerospace 

Hydraulic Fluids Using A Particulate Analyser, com implementação à data da sua 

promulgação, na Marinha e na Força Aérea. 

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

 

24 de outubro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro 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 10175/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 1040 (EDITION 28). 

 

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 1040 (Edition 28) — Naval Cooperation and Guidance for Shipping 

(NCAGS) Manual, com implementação à data da sua promulgação, na Marinha e no 

Exército. 

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

 

24 de outubro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro 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 10176/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 7147 (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, 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 7147 (Edition 2) — Aeromedical Aspects of Night Vision Device (NVD) 

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

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

 

24 de outubro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro 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 10177/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2598 MEDSTD (EDITION 1) 

(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 2598 MEDSTD (Edition 1) (Ratification Draft 1) — Allied Joint Medical 

Doctrine for Military Health Care (MHC) — AJMedP-8, Edition A, com implementação à data 

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

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

 

24 de outubro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho.  

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro 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 10178/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2019 (EDITION 7) IERH. 

 

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 2019 (Edition 7) IERH — Nato Joint Military Symbology, com 

implementação futura com reservas, na Marinha e com implementação, doze meses após a 

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

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

 

30 de outubro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro 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 10219/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 3998 AT (EDITION 5) (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 3998 AT (Edition 5) (Ratification Draft 1) — Tactics, Techniques and 

Procedures for NATO Air Transport Operations — ATP-3.3.4.3, Edition B, 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. 

 

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

  
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de 24 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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Portarias, Diretivas e Despachos do Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 41 (A) - IV 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 56/17, de 17 

de novembro: 

 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA AS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA 

MARINHA NO ALFEITE. 

 

Considerando que: 

Se pretende assinalar o “Centenário da Marinha no Alfeite” e o “60.º Aniversário da 

Base Naval de Lisboa”, promovendo um conjunto de iniciativas que decorram durante o ano 

de 2018. 

Importa garantir que as comemorações reflitam a grandeza, dignidade e diversidade 

do património histórico e cultural existente dentro dos limites da Base Naval de Lisboa 

(BNL). 

Nesta conformidade, determino: 

 

1. A criação de uma Comissão de acompanhamento da organização e execução das 

Comemorações do Centenário da Marinha no Alfeite, adiante designada por Comissão. 

2. A Comissão, presidida pelo 2.º Comandante Naval, Comodoro Oliveira Silva, é 

constituída pelo Comandante da BNL e por 1 (um) oficial superior de cada órgão abaixo 

indicado: 

 

a) Gabinete do CEMA; 

b) Estado-Maior da Armada; 

c) Comissão Cultural de Marinha; 

d) Superintendência do Material; 

e) Comando Naval; 

f) Superintendência das Finanças. 

 

3. Os nomes dos representantes a que se refere o número anterior devem ser 

comunicados até 30 de novembro de 2017. 

4. Em função dos assuntos a discutir em cada reunião da Comissão é autorizada a 

participação de entidades externas à Marinha, quer públicas quer privadas. 

5. A Comissão efetua relatos mensais sobre a evolução da preparação e execução das 

comemorações ao Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima 

Nacional, a partir de 15 de dezembro de 2017. 

6. A Comissão identifica as entidades e personalidades que serão convidadas para 

constituir a Comissão de Honra, submetendo a aprovação do Almirante Chefe do 

Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional até 31 de dezembro de 2017. 

7. O Comando Naval assegura o acompanhamento administrativo da Comissão. 
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PAA 19 - II 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 59/17, de 23 

de novembro: 

 

QUADROS ESPECIAIS PARA 2017 (ALTERAÇÃO). 

 

Considerando que: 

O Decreto-Lei n.º 84/2016, de 21 de dezembro, fixou os efetivos militares dos 

Quadros Permanentes, na situação de ativo, integrados na estrutura orgânica das Forças 

Armadas, os quais serviram de referencial para o desenvolvimento dos quadros especiais; 

Em observância aos quantitativos fixados naquele diploma e nos termos do n.º 4 do 

artigo 166.º e do n.º 3 do artigo 203.º do Estatuto do Militares das Forças Armadas 

(EMFAR), é competência do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada fixar os quadros 

especiais com os efetivos a atribuir a cada uma das classes de oficiais, sargentos e praças, 

bem como os efetivos correspondentes às subclasses; 

É necessário efetuar alguns ajustamentos aos quadros especiais em vigor, à 

semelhança do que tem vindo a ser feito nos últimos anos, no sentido de efetuar a 

necessária transferência de lugares entre as classes em extinção e as novas classes, bem 

como promover uma maior harmonização entre as carreiras; 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 166.º e no n.º 3 do artigo 203.º do 

EMFAR, e ouvido o Conselho do Almirantado, em 22 de novembro de 2017, determino o 

seguinte: 

 

1. Os quadros especiais das categorias de oficiais, de sargentos e de praças dos 

quadros permanentes da Marinha são os constantes do mapa anexo ao presente despacho, 

que dele faz parte integrante. 

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

3. É revogado o Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 23/17 1, 

de 22 de março. 
 

 
 
 

__________________ 
1 O Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 23/17, de 22 de março, foi publicado na OA1 n.º 
12/22-03-17, Anexo E. 
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ANEXO 
 

(Mapa a que se refere o n.º 1 do Despacho do Alm. CEMA N.º 59/17, de 23 de novembro) 

 

 

QUADROS ESPECIAIS PARA 2017 (ALTERAÇÃO) 

 

 

Quadros Especiais dos Oficiais da Armada 

 
Classes 

 

Postos 

M ECN* MN FN* EMQ* AN EMN* SE* FZ MUS EN TSN ST TS TOTAL 

Almirante 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Vice-almirante 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Contra-almirante 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Comodoro (até 22NOV17) 6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 

Comodoro (a partir de 23NOV17) 5 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11 

Capitão-de-mar-e-guerra 63 3 5 0 2 6 3 3 3 0 5 0 0 0 93 

Capitão-de-fragata 103 0 5 2 0 26 0 20 10 0 28 0 0 0 194 

Capitão-tenente 91 0 14 2 0 37 0 6 13 1 47 18 30 3 262 

Primeiro-tenente 120 0 28 0 0 27 0 1 16 1 63 39 79 6 380 

Segundo-tenente 58 0 17 0 0 10 0 0 11 0 28 14 23 0 161 

Guarda-marinha/Subtenente 38 0 0 0 0 6 0 0 3 0 14 13 10 126 210 

Total por classes 

(até 22nov17) 
493 4 71 4 4 114 4 30 56 2 185 84 142 135 1328 

Total por classes 

(a partir de 23nov17) 
492 5 71 4 3 115 4 30 56 2 185 84 142 135 1328 

 

* Classe em extinção 

 

 

 

Quadros Especiais dos Sargentos da Armada 

 

Classes 

Postos 
A* CM* C R* E* T* M L* ET MQ 

H 
U V FZ TF B L (ad) EM OP MS* TA TOTAL 

HE HP 

Sargento-mor 2 3 3 2 2 1 2 4 7 3 2 1 1 6 2 2 0 0 0 0 0 43 

Sargento-chefe 6 8 9 5 7 2 6 11 26 14 7 3 3 17 7 3 0 0 0 0 0 134 

Sargento-ajudante 26 28 33 19 22 14 19 33 89 54 17 10 10 54 18 10 0 0 0 0 0 456 

Primeiro-sargento 50 90 101 55 66 14 58 128 263 133 76 0 26 28 183 72 49 5 12 13 14 7 1443 

Segundo-sargento 6 8 3 4 6 3 5 7 16 12 3 0 6 4 19 5 5 1 5 8 7 3 136 

Subsargento 3 5 4 3 3 0 4 3 0 0 0 0 4 3 10 3 4 4 3 4 5 3 68 

Total por classes 93 142 153 88 106 34 94 186 401 216 105 0 50 49 289 107 73 10 20 25 26 13 2280 

 

* Classe em extinção 
 

 

 

Quadros Especiais das Praças da Armada 
 

Classes 

 

Postos 

A* CM* C R* E* T* M L* U V FZ TFD TFH TFP B L(ad) EM OP MS* TA TOTAL 

Cabo-mor 17 25 27 6 18 5 16 25 4 8 54 17 14 2 2 0 0 0 0 0 240 

Cabo 148 197 172 32 140 27 134 179 32 49 337 142 129 27 21 0 0 0 0 0 1766 

Primeiro-marinheiro 0 2 100 1 0 0 2 8 20 15 295 90 55 25 13 100 140 55 77 65 1063 

Total por classes 165 224 299 39 158 32 152 212 56 72 686 249 198 54 36 100 140 55 77 65 3069 

 

* Classe em extinção 
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                                              Outros Atos Internos  

 

PAA 39 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 10179/2017: 

 

DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DAS 

FINANÇAS NO CHEFE DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE DAS FINANÇAS. 

 

1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro e ao abrigo do disposto no Despacho 

n.º 9950/2017, de 23 de outubro (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 

03 de novembro de 2017), do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego, sem 

a faculdade de subdelegar, no Chefe do Gabinete do Superintendente das Finanças, 

Capitão-de-fragata da classe de Administração Naval Carlos Miguel da Silva Monginho, a 

competência que me é subdelegada para autorizar despesas com locação e aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 100 000 €. 

2 — Ao abrigo das disposições citadas no número anterior, subdelego também, sem a 

faculdade de subdelegar, a competência que me é delegada para: 

 

a) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor; 

b) Aos militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, e funcionários do 

Mapa de Pessoal Civil da Marinha que prestem serviço no Gabinete do Superintendente das 

Finanças: 

 

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 do agregado familiar. 

 

3 — É revogado o Despacho n.º 3127/2017 de 17 de março, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril de 2017. 

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 01 de julho de 2017 até 21 de 

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

pelo Chefe do Gabinete do Superintendente das Finanças, que se incluam no âmbito desta 

subdelegação de competências. 

 

6 de novembro de 2017. — O Superintendente das Finanças, Sílvio Manuel Henriques 

da Silva Ramalheira, Contra-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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PAA 39 (A) -IV 

 

------- Despacho n.º 10180/2017: 

 
DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DAS 

FINANÇAS NO DIRETOR DE AUDITORIA E CONTROLO FINANCEIRO. 
 

1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, e ao abrigo do disposto no Despacho 

n.º 9650/2017, de 23 de outubro (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 3 

de novembro de 2017), do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego, sem a 

faculdade de subdelegar, no Diretor de Auditoria e Controlo Financeiro, 

Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Administração Naval Manuel Francisco Silveirinha 

Canané, a competência que me é subdelegada para autorizar despesas com locação e 

aquisição de bens e serviços até ao limite de 100 000 €. 

2 — Ao abrigo das disposições citadas no número anterior, subdelego também, sem a 

faculdade de subdelegar, a competência que me é delegada para: 

 

a) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor; 

b) Confirmar a elegibilidade dos documentos e proceder ao seu envio para a 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), para efeitos de restituição do IVA, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 84/2017, de 21 de julho; 

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

funcional do serviço, em território nacional, por períodos inferiores a 5 (cinco) dias, bem 

como o adiantamento das respetivas ajudas de custo; 

d) Aos militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, e funcionários do 

Mapa de Pessoal Civil da Marinha que prestem serviço na Direção de Auditoria e Controlo 

Financeiro: 

 

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 do agregado familiar. 

 

3 — É revogado o Despacho n.º 6716/2015, de 5 de junho, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 115, de 16 de junho de 2015. 

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 8 de setembro de 2017, ficando 

por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor de Auditoria e 

Controlo Financeiro, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

6 de novembro de 2017. — O Superintendente das Finanças, Sílvio Manuel Henriques 

da Silva Ramalheira, Contra-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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PAA 39 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 10181/2017: 

 
DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DAS 

FINANÇAS NO CHEFE DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE DAS FINANÇAS. 

 

1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, e ao abrigo do disposto no Despacho 

n.º 9950/2017, de 23 de outubro (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 3 

de novembro de 2017), do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego, sem a 

faculdade de subdelegar, no Chefe do Gabinete do Superintendente das Finanças, 

Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Administração Naval Paulo António Pires, a 

competência que me é subdelegada para autorizar despesas com locação e aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 100 000 €. 

2 — Ao abrigo das disposições citadas no número anterior, subdelego também, sem a 

faculdade de subdelegar, a competência que me é delegada para: 

 

a) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor; 

b) Aos militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, e funcionários do 

Mapa de Pessoal Civil da Marinha que prestem serviço no Gabinete do Superintendente das 

Finanças: 

 

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  

6) e para avaliação para adoção; 

7) Autorizar assistência inadiável e imprescindível a filho; 

8) Autorizar assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

11) Autorizar assistência a membro do agregado familiar. 

 

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 22 de setembro de 2017, ficando 

por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Chefe do Gabinete do 

Superintendente das Finanças, que se incluam no âmbito desta subdelegação de 

competências. 

 

6 de novembro de 2017. — O Superintendente das Finanças, Sílvio Manuel Henriques 

da Silva Ramalheira, Contra-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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PAA 39 (A) - IV 

 

------- Despacho n.º 10182/2017: 

 
DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DAS 

FINANÇAS NO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. 

 
 

1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro e ao abrigo do disposto no Despacho 

n.º 9650/2017, de 23 de outubro (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 

03 de novembro de 2017), do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego, sem 

a faculdade de subdelegar, no Diretor de Administração Financeira, 

Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Administração Naval João Lumley Norte, a 

competência que me é subdelegada para autorizar despesas com locação e aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 100 000 €. 

2 — Ao abrigo das disposições citadas no número anterior, subdelego também, sem a 

faculdade de subdelegar, a competência que me é delegada para: 

 

a) Assinar digitalmente a documentação dos processos que se desenvolvem no âmbito 

do Regime de Administração Financeira do Estado; 

b) Assinar digitalmente o projeto de Orçamento da Marinha; 

c) Assinar digitalmente as declarações a emitir no âmbito da Lei de Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, e de controlo dos Fundos Disponíveis; 

d) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor; 

e) Confirmar a elegibilidade dos documentos e proceder ao seu envio para a 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), para efeitos de restituição do IVA, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 84/2017, de 21 de julho; 

f) Aos militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, e aos funcionários 

do Mapa de Pessoal Civil da Marinha que prestem serviço na Direção de Administração 

Financeira: 

 

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 do agregado familiar. 

 

3 —  É revogado o despacho n.º 3125/2017 de 17 de março, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril de 2017. 

4 —  O presente despacho produz efeitos a partir de 01 de julho de 2017, ficando por 

este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor de Administração 

Financeira, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

6 de novembro de 2017. — O Superintendente das Finanças, Sílvio Manuel Henriques 

da Silva Ramalheira, Contra-almirante. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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PAA 39 (A) - IV 

 

------- Despacho n.º 10183/2017: 

 

DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DAS 

FINANÇAS NO DIRETOR DE CONTABILIDADE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS. 

 

1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro e ao abrigo do disposto no Despacho 

n.º 9650/2017, de 23 de outubro (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 

03 de novembro de 2017), do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego, sem 

a faculdade de subdelegar, no Diretor de Contabilidade e Operações Financeiras, 

Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Administração Naval, Henrique Josué Simões 

Candeias, a competência que me é subdelegada para autorizar despesas com locação e 

aquisição de bens e serviços até ao limite de 300 000 €. 

2 — Ao abrigo das disposições citadas no número anterior, subdelego também, sem a 

faculdade de subdelegar, a competência que me é delegada para: 

 

a) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor; 

b) Aos militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, e funcionários do 

Mapa de Pessoal Civil da Marinha que prestem serviço na Direção de Contabilidade e 

Operações Financeiras: 

 

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 do agregado familiar. 

 

3 — É revogado o Despacho n.º 3126/2017 de 17 de março, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril de 2017.  

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 01 de julho de 2017, ficando por 

este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor de Contabilidade e 

Operações Financeiras, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

06 de novembro de 2017. — O Superintendente das Finanças, Sílvio Manuel Henriques 

da Silva Ramalheira, Contra-almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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------- Despacho n.º 10269/2017: 

 
DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

PESSOAL NO CHEFE DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO PESSOAL. 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1528/2017, de 15 de fevereiro, do 

Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego no Chefe do Gabinete do 

Superintendente do Pessoal, Capitão-de-mar-e-guerra Luciano Joaquim dos Santos Oliveira, 

a competência para a prática dos seguintes atos: 

 

a) Autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 15 

000 €; 

b) Relativamente à proteção na parentalidade e assistência à família referente aos 

militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo e a trabalhadores do MPCM, a 

prestar serviço no Gabinete do Superintendente do Pessoal, decidir sobre requerimentos 

relativos à: 

 

i) Concessão de licença parental inicial em qualquer das modalidades; 

ii) Concessão de licença por risco clínico durante a gravidez; 

iii) Concessão de licença por interrupção de gravidez; 

iv) Concessão de licença por adoção; 

v) Concessão de dispensas para consulta pré-natal, amamentação, aleitação e para 

avaliação para adoção; 

vi) Autorização para assistência inadiável e imprescindível a filho; 

vii) Autorização para assistência a neto; 

viii) Concessão de dispensa de trabalho noturno e para proteção da segurança e 

saúde; 

ix) Redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor com deficiência ou 

doença crónica; 

x) Autorização para assistência a membro do agregado familiar. 

 

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 13 de outubro de 2017, ficando 

por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Chefe do Gabinete do 

Superintendente do Pessoal, que se incluam no âmbito desta subdelegação de 

competências. 

 

19 de outubro de 2017. — O Superintendente do Pessoal, Jorge Manuel Novo Palma, 

Vice-almirante. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 27 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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PAA 38 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 10378/2017: 

 
DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Peixe Nobre destinado ao adequado 

funcionamento dos ranchos e messes da Marinha e consequente distribuição de refeições 

confecionadas aos militares da Marinha, no cumprimento das missões atribuídas. 

Considerando as competências orgânicas atribuídas à Direção de Abastecimento pelo 

Decreto Regulamentar n.º 10/2015, de 31 de julho. 

Considerando terem sido observadas as disposições legais estabelecidas para a 

realização de despesas públicas, nomeadamente o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, 

de 28 de julho e o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

Neste contexto: 

1 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o disposto nos artigos 36.º e 38.º do Código dos Contratos Pública (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizo a despesa atinente à 

aquisição de Peixe Nobre pela Direção de Abastecimento (NPD 3017031959), pelo preço 

máximo de 232.874,30€ (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro euros e 

trinta cêntimos), com exclusão do IVA, bem como a adoção do procedimento por concurso 

público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da alínea b) do n.º 1 

do artigo 20.º do CCP. 

2 — Nos termos da conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, com  o disposto na alínea c) do 

n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em vigor pela 

alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com o artigo 

36.º do CCP (aplicável por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de 

outubro), delego, no Diretor de Abastecimento, o Comodoro de Administração Naval Nelson 

Alves Domingos, com a faculdade de subdelegação, a competência para: 

 

a) Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, aprovar as peças do procedimento; 

b) Nos termos do artigo 50 do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 61 do CCP, proceder à análise e aprovação das listas com a 

identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados; 

d) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

e) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

f) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

g) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado; 

h) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado; 

i) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

j) Nos termos do artigo 106.º do CCP, proceder à outorga, em representação do 

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 
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i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso. 

 

l) Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com a alínea c) do 

n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a devida 

liquidação e quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos 

definidos no contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 29.º do DL n.º 155/92, de 28 de julho. 

 

03-11-2017. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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------- Despacho n.º 10379/2017: 

 
DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Moluscos destinados ao adequado 

funcionamento dos ranchos e messes da Marinha e consequente distribuição de refeições 

confecionadas aos militares da Marinha, no cumprimento das missões atribuídas. 

Considerando as competências orgânicas atribuídas à Direção de Abastecimento pelo 

Decreto Regulamentar n.º 10/2015, de 31 de julho.  

Considerando terem sido observadas as disposições legais estabelecidas para a 

realização de despesas públicas, nomeadamente o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, 

de 28 de julho e o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

Neste contexto: 

1 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o disposto nos artigos 36.º e 38.º do Código dos Contratos Pública (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizo a despesa atinente à 

aquisição de Moluscos pela Direção de Abastecimento (NPD 3017031939), pelo preço 

máximo de 293.345,05€ (duzentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e cinco euros 

e cinco cêntimos), com exclusão do IVA, bem como a adoção do procedimento por concurso 

público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da alínea b) do n.º 1 

do artigo 20.º do CCP. 

2 — Nos termos da conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, com o disposto na alínea c) do 

n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em vigor pela 

alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com o artigo 

36.º do CCP (aplicável por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de 

outubro), delego, no Diretor de Abastecimento, o Comodoro de Administração Naval Nelson 

Alves Domingos, com a faculdade de subdelegação, a competência para: 

 

a) Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, aprovar as peças do procedimento; 

b) Nos termos do artigo 50 do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 61 do CCP, proceder à análise e aprovação das listas com a 

identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados; 

d) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

e) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

f) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

g) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado; 

h) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado; 

i) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

j) Nos termos do artigo 106.º do CCP, proceder à outorga, em representação do 

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 
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i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso. 

 

l) Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com a alínea c) do 

n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a devida 

liquidação e quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos 

definidos no contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 29.º do DL n.º 155/92, de 28 de julho. 

 

03-11-2017. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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------- Despacho n.º 10380/2017: 

 
DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Mercearias destinadas ao adequado 

funcionamento dos ranchos e messes da Marinha e consequente distribuição de refeições 

confecionadas aos militares da Marinha, no cumprimento das missões atribuídas. 

Considerando as competências orgânicas atribuídas à Direção de Abastecimento pelo 

Decreto Regulamentar n.º 10/2015, de 31 de julho. 

Considerando terem sido observadas as disposições legais estabelecidas para a 

realização de despesas públicas, nomeadamente o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, 

de 28 de julho e o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

Neste contexto: 

1 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o disposto nos artigos 36.º e 38.º do Código dos Contratos Pública (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizo a despesa atinente à 

aquisição de Mercearias pela Direção de Abastecimento (NPD 3017032212), pelo preço 

máximo de 274.509,57€ (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e nove euros e 

cinquenta e sete cêntimos), com exclusão do IVA, bem como a adoção do procedimento por 

concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP. 

2 — Nos termos da conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, com o disposto na alínea c) do 

n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em vigor pela 

alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com o artigo 

36.º do CCP  (aplicável por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de 

outubro), delego, no Diretor de Abastecimento, o Comodoro de Administração Naval Nelson 

Alves Domingos, com a faculdade de subdelegação, a competência para: 

 

a) Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, aprovar as peças do procedimento; 

b) Nos termos do artigo 50 do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 61 do CCP, proceder à análise e aprovação das listas com a 

identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados; 

d) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

e) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

f) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

g) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado; 

h) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado; 

i) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

j) Nos termos do artigo 106.º do CCP, proceder à outorga, em representação do 

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 
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i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso. 

 

l) Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com a alínea c) do 

n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a devida 

liquidação e quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos 

definidos no contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 29.º  do DL n.º 155/92, de 28 de julho. 

 

03-11-2017. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 

 
 

 

 


