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Diretivas, Normas, Instruções e Avisos 

 

Avisos: 

 

------- Declaração de Retificação n.º 104/2018: 

 

RETIFICAÇÃO AO DESPACHO N.º 644/2018, PUBLICADO DO DIÁRIO DA REPÚBLICA, 

2.ª SÉRIE, N.º 10, DE 15 DE JANEIRO DE 2018. 1 

 

Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 644/2018, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 10, de 15 de janeiro de 2018, a p. 1868, retifica-se que onde se lê: 

 

«A promoção produz 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 colocado 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. 

 

04-01-2018. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante.»   

 

deve ler-se: 

 

«A promoção produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 

presente despacho no Diário da República, nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 

28 de dezembro, ficando colocado 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. 

 

29-12-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante.» 

 

24 de janeiro de 2018. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António 

Silva Ribeiro, Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 8 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 

__________________ 
1 O Despacho n.º 644/2018, foi publicado na OA1 n.º 4/17-01-18 – Promoções e Graduações de Oficiais. 

 

 

------- Declaração de Retificação n.º 108/2018: 

 

RETIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 879/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA, 

2.ª SÉRIE, N.º 16, DE 23 DE JANEIRO DE 2018. 1 

 

Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 879/2018, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 16, de 23 de janeiro de 2018, a p. 2742, retifica-se que onde se lê: 

 

«A promoção produz 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 colocado 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. 

 

10-01-2018. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante.» 

 

deve ler-se: 
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«A promoção produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 

presente despacho no Diário da República, nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 

28 de dezembro, ficando colocado 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. 

 

29-12-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante.» 

 

24-01-2018. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 29, de 9 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
 

__________________ 
1 O Despacho n.º 644/2018, foi publicado na OA1 n.º 5/4-01-18 – Promoções e Graduações de Oficiais. 

 

 

------- Declaração de Retificação n.º 109/2018: 

 

RETIFICAÇÃO AO DESPACHO N.º 10454/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO DA 

REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE, N.º 231, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017. 1 

 

Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 10454/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 231, de 30 de novembro de 2017, a p. 27063, retifica-se que onde 

se lê: 

 

«Da classe do Serviço Técnico: 

 

9600400 Pedro Alexandre Ramos Afonso Magro 

9102805 Eduardo José Romão Neves 

9101706 Sónia Alexandra Pereira Godinho 

6302591 Fernando Jorge Coelho Barroso 

 

(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, em 25 de janeiro de 2016, resultante da passagem à 

situação de adido ao quadro, do 9802698 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico 

Gilberto Manuel Fernandes Lázaro, em 30 de novembro de 2016, resultante da passagem à 

situação de reserva, do 851388 Primeiro-tenente a classe do Serviço Técnico Paulo Jorge 

Gomes Lopes, em 1 de janeiro de 2017, resultantes das promoções ao posto imediato, do 

259089 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Silvério Augusto de Figueiredo 

Correia e do 702488 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico José António Mira Peres 

Rebola. 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 9310993 

primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Gonçalo Nuno Rodrigues de Vilas Boas Potes. 

 

104097 Bruno Ricardo Marques Guerreiro 

 

(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 24 de janeiro 

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 219882 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Júlio Farto Dinis. Este 

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

classe à esquerda do 6302591 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Fernando 

Jorge Coelho Barroso. 

 

9331696 Nuno Miguel dos Santos Caeiro 
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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 10 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 850688 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico 

Manuel Francisco Felizardo Carvalho. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado 

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 104097 Primeiro-tenente da 

classe do Serviço Técnico Bruno Ricardo Marques Guerreiro. 

 

405187 João Paulo Lopes Diz (adido ao quadro) 

6300793 Bruno Octávio Horta Lourenço (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 19 de fevereiro 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, do 9302794 Primeiro-tenente da classe do Serviço Ricardo Nuno Martins 

Gonçalves. 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 9331696 

Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Nuno Miguel dos Santos Caeiro. 

 

9306596 Adelina Narcisa Fernandes Carvalho 

 

(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 27 de abril 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 501083 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Paulo Jorge Maria 

Guerreiro. Esta oficial, uma vez promovida, deverá ser colocada na lista de antiguidade do 

seu posto e classe à esquerda do 6300793 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico 

Bruno Octávio Horta Lourenço. 

 

9332096 Marco Paulo Ribeiro Martins Dias 

 

(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 22 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 9102203 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico António Guerreiro 

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

seu posto e classe à esquerda da 9306596 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico 

Adelina Narcisa Fernandes Carvalho. 

 

9100106 Hugo Daniel Carolino Alves 

 

(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 28 de julho 

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

do n.º 1do 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 9327994 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Reinaldo José 

Pimentel da Cunha. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9332096 Primeiro-tenente da classe do 

Serviço Técnico Marco Paulo Ribeiro Martins Dias. 

 

9102906 Deolinda Marisa Vieira da Silva Pedrosa 
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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 21 de agosto 

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.ºe 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 6313091 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Rui Manuel Tavares 

da Conceição Coelho. Esta oficial, uma vez promovida, deverá ser colocada na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9100106 Primeiro-tenente da classe do 

Serviço Técnico Hugo Daniel Carolino Alves. 

 

9100406 Rui Pedro Xavier Guerreiro 

 

(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 

setembro 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 de uma vaga 

existente no quadro especial. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista 

de antiguidade do seu posto e classe à esquerda da 9102906 Primeiro-tenente da classe do 

Serviço Técnico Deolinda Marisa Vieira da Silva Pedrosa.» 

 

deve ler-se: 

 

«Da classe do Serviço Técnico: 
 

9600400 Pedro Alexandre Ramos Afonso Magro (no quadro) 

9102805 Eduardo José Romão Neves (no quadro) 

9101706 Sónia Alexandra Pereira Godinho (no quadro) 

6302591 Fernando Jorge Coelho Barroso (no quadro) 

104097 Bruno Ricardo Marques Guerreiro (no quadro) 

9331696 Nuno Miguel dos Santos Caeiro (no quadro) 

405187 João Paulo Lopes Diz (adido ao quadro) 

6300793 Bruno Octávio Horta Lourenço (no quadro) 

9306596 Adelina Narcisa Fernandes Carvalho (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, em 25 de janeiro de 2016,resultante da passagem à situação de adido 

ao quadro, do 9802698 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Gilberto Manuel 

Fernandes Lázaro, em 30 de novembro de 2016, resultante da passagem à situação de 

reserva, do 851388 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Paulo Jorge Gomes 

Lopes, em 30 de dezembro de 2016, resultante da promoção ao posto imediato, do 905989 

Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Aristóteles António Ronda Branca, em 1 de 

janeiro de 2017, resultantes das promoções ao posto imediato, do 916288 Primeiro-tenente 

da classe do Serviço Técnico José António Tusto Cachucho, do 152287 Primeiro-tenente da 

classe do Serviço Técnico Luís Manuel Fernandes Semedo da Silva, do 259089 

Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Silvério Augusto de Figueiredo Correia, do 

702488 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico José António Mira Peres Rebola e do 

408578 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Virgílio da Conceição Serol Vinagre. 

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 9310993 Primeiro-tenente da 

classe do Serviço Técnico Gonçalo Nuno Rodrigues de Vilas Boas Potes. 
 

9332096Marco Paulo Ribeiro Martins Dias 
 

(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 24 de janeiro 

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 
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reserva, do 219882 primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Júlio Farto Dinis. Este 

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

classe à esquerda da 9306596 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Adelina 

Narcisa Fernandes Carvalho. 
 

9100106 Hugo Daniel Carolino Alves 

9102906 Deolinda Marisa Vieira da Silva Pedrosa 
 

(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 5 de abril 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 resultantes das passagens à situação de adido ao quadro, 

ocorridas, em 10 de fevereiro de 2017, do 850688 Primeiro-tenente da classe do Serviço 

Técnico Manuel Francisco Felizardo Carvalho e em 19 de fevereiro de 2017, do 9302794 

Primeiro-tenente da classe do Serviço Ricardo Nuno Martins Gonçalves. 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 9332096 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico 

Marco Paulo Ribeiro Martins Dias. 
 

9100406 Rui Pedro Xavier Guerreiro 
 

(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 27 de abril 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 501083 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Paulo Jorge Maria 

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

seu posto e classe à esquerda da 9102906 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico 

Deolinda Marisa Vieira da Silva Pedrosa.» 

 

26-01-2018. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 29, de 9 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
 

__________________ 
1 O Despacho n.º 10454/2017, foi publicado na OA1 n.º 50/6-12-17 – Promoções e Graduações de Oficiais. 
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                                      Louvores, Condecorações e Prémios 

 

Louvores: 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 10 de novembro de 

2017, pelo 22278 Vice-almirante JORGE MANUEL NOVO PALMA, Superintendente do 

Pessoal, ao 64989 Capitão-de-mar-e-guerra MN RES FERNANDO AFONSO DA COSTA DIAS, 

o qual se publica: 

 

O 64989 Capitão-de-mar-e-guerra Médico Naval FERNANDO AFONSO DA COSTA DIAS 

vai cessar as funções de Presidente efetivo da Junta de Saúde Naval (JSN), cargo que 

exerce desde abril de 2014 de forma muito competente e eficaz, culminando um período 

particularmente longo dedicado à atividade médico-pericial, em regra em acumulação, 

iniciado em janeiro de 2012 como Presidente efetivo da Junta de Recrutamento e 

Classificação (JRC), que exerceu até março de 2017, e, desde fevereiro de 2017 como vogal 

da Junta de Recurso do EMGFA. 

O Dr. Costa Dias é um especialista de elevado prestígio e competência técnica na área 

da Medicina Social e Saúde no Trabalho, com uma Pós-graduação em Medicina Social e 

formação profissional de Auditor Interno de Segurança e Saúde no Trabalho e Auditor 

Interno da Qualidade, dotado de elevada capacidade de trabalho. Muito determinado e 

exigente, consigo próprio e com os que se relaciona, o Dr. Costa Dias evidenciou ao longo 

deste período, excecionais qualidades militares e profissionais, associadas a um notável 

espírito de iniciativa e cooperação, de responsabilidade e dedicação ao serviço, pautou 

sempre a sua atividade por um elevado rigor, competência técnica e desempenho eficaz na 

resolução das situações mais complexas com que se deparou. 

Do seu desempenho relevam as propostas de revisão do Regimento das Juntas 

Médicas da Armada, dos princípios orientadores da perícia médica, do modelo de Avaliação 

Periódica da Aptidão Física e Psíquica na Marinha e dos procedimentos necessários em face 

de acidente em serviço e doença profissional. Cumpre assinalar, igualmente, a 

implementação da videoconferência e a eficiência resultante para a atividade da JSN e das 

unidades, evitando deslocações de pessoal colocado em unidades nas Zonas Marítimas dos 

Açores, Madeira, Norte e Sul, bem como o estudo de co-localização das estruturas das 

Juntas Médicas da Armada na Base Naval de Lisboa, e o exercício do cargo de Diretor 

Técnico no Projeto n.º 3 de Cooperação Técnico Militar (CTM) com Angola. Da sua ação 

evidencia-se ainda, com especial impacto para o prestígio granjeado para a Marinha, uma 

prestação atualizada face a alterações estruturais verificadas ao longo das últimas décadas 

na legislação e atinentes conceitos e aplicação da medicina do trabalho e da doença 

profissional num contexto de mudança da medicina social. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, é com grato apreço e arreigado sentido de justiça que 

louvo o 64989 CMG MN RES FERNANDO AFONSO DA COSTA DIAS, tornando público o 

excecional desempenho evidenciados nos cargos de Presidente da Junta de Saúde Naval e 

da Junta de Recrutamento e Classificação, os quais pautou por extrema dedicação, 

exemplar rigor e inquebrantável determinação no cumprimento daquelas importantes 

comissões de serviço militar, nelas revelando excecionais qualidades militares, considerando 

os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e distintos. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 11 de outubro de 

2017, pelo 26287 Capitão-de-fragata FZ JOEL CARLOS NETO DOS SANTOS FORMIGA, 

Comandante da Escola de Fuzileiros, ao 776684 Sargento-chefe FZ FRANCISCO JOSÉ 

CORREIA DA SILVA, o qual se publica: 

 

Presta serviço na Escola de Fuzileiros, desde julho de 2014, o 776684 Sargento-chefe 

FZ FRANCISCO JOSÉ CORREIA DA SILVA no desempenho nas funções de Chefe do 

Secretariado da Escola de Fuzileiros. 
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O sargento FZ Silva ao longo da sua permanência na unidade evidenciou elevada 

capacidade de organização e conhecimento dos processos administrativos, o que aliado à 

sua permanente disponibilidade para o serviço, o tornou num precioso colaborador para a 

ação de comando. Mesmo nas diversas situações em que o serviço exigiu respostas mais 

complexas e urgentes, o SCH FZ Silva soube sempre responder com prontidão, mantendo 

um padrão de excelência nos documentos e em todos os trabalhos de secretariado que lhe 

foram sendo solicitados. 

Durante a sua comissão, o SCH FZ Silva tem desenvolvido um notável trabalho de 

sistematização documental, mormente ao nível da agregação e compilação de normativos, 

despachos e circulares, entre outra documentação estruturante. Este trabalho constituiu-se 

num precioso instrumento de apoio à ação do comando, quer no presente quer para o 

futuro, porque de forma ágil possibilita com facilidade perspetivar todo enquadramento dos 

normativos internos. 

Destaco igualmente a capacidade de chefia do SCH FZ Silva que, de forma arroteada e 

pedagógica, conseguiu criar e manter um serviço que consistentemente responde com 

eficácia e prontidão às múltiplas solicitações a que é sujeito. 

Relevo ainda, a sua conduta irrepreensível, impecável aprumo, trato e relacionamento 

exemplares que fazem do SCH FZ Silva um exemplo a seguir pelos seus pares e que lhe 

granjeiam elevada estima e consideração por todos quantos com ele privaram. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, é-me particularmente grato, louvar o 776684 SCH FZ 

FRANCISCO JOSÉ CORREIA DA SILVA pela forma altamente profissional com que 

desempenhou as suas funções e pelas suas elevadas qualidades profissionais e pessoais, 

contribuindo significativamente para eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Corpo 

de Fuzileiros, do Comando Naval e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 11 de outubro de 

2017, pelo 26784 Capitão-de-mar-e-guerra NUNO MARIA D´OREY ROQUETTE CORNÉLIO 

DA SILVA, Comandante da Escola de Tecnologias Navais, ao 777083 Sargento-chefe FZ 

JOÃO MARTINHO TRAVASSOS ESPADA, o qual se publica: 

  

Após seis anos e quatro meses de serviço na Escola de Tecnologias Navais (ETNA) vai 

destacar o 777083 Sargento-chefe FZ JOÃO MARTINHO TRAVASSOS ESPADA. 

Militar muito dedicado, disciplinado e trabalhador, possuidor de um apurado sentido 

das responsabilidades, o sargento Espada pautou sempre a sua atuação com elevado 

profissionalismo e seriedade, sustentada na sua vasta e sólida experiência técnica e militar. 

Ao longo desta longa comissão, iniciou funções na Secção de Justiça do Serviço de 

Pessoal, onde sob a sua iniciativa foi efetuado um relevante trabalho de organização dos 

processos pendentes, mantendo uma ligação próxima entre os diversos oficiais instrutores e 

a jurista que apoiou a unidade, garantindo um correto controlo administrativo, bem como a 

tramitação de toda a documentação para despacho, com muito bons resultados. 

Após a frequência do CPSC, e com a sua promoção a sargento-chefe, foi colocado no 

Departamento de Formação Geral, como Adjunto do Chefe do Núcleo de Infantaria, onde 

colaborou na preparação dos alunos na componente militar, incutindo valores e princípios, 

pilares da formação dos futuros militares e marinheiros. Assumindo por diversas vezes as 

funções de Encarregado de Turma do CPSC, apoiou os alunos daquele curso, acompanhado 

diversas visitas externas à unidade. 

Releva-se a sua ação nos treinos e nas cerimónias militares onde os alunos marcaram 

presença, quer internas como externas à unidade, onde o seu conhecimento e experiência 

foram relevantes, dignificando a ETNA e a Marinha. 

Noutras ocupações não menos relevantes, o seu empenhamento, quer como Sargento 

da Companhia quer como elemento da Comissão de Bem-Estar, foi digno de registo, 

apresentando consistentemente propostas e linhas de ação adequadas, exequíveis e 

aceitáveis, o que muito concorreu para o bom funcionamento da unidade. 

Realça-se, por último, o profissionalismo, a lealdade e a sua assinalável capacidade e 

espírito de cooperação, que muito contribuíram para o excelente e saudável ambiente 

criado pelo sargento Espada, o que lhe granjeou o respeito e a estima de todos os que com 

ele tiveram o privilégio de privar.  
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Assim, fazendo uso da competência que me é conferida pelo disposto no n.º 2 do 

artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 777083 Sargento-chefe FZ JOÃO 

MARTINHO TRAVASSOS ESPADA, pelo seu desempenho exemplar, pela forma como soube 

colocar todas as suas qualidades ao serviço da unidade e pelos excelentes resultados do seu 

trabalho durante esta comissão de serviço, contribuindo para a eficiência, o prestígio e 

cumprimento da missão da Escola de Tecnologias Navais e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 25 de setembro de 

2017, pelo 26488 Capitão-de-fragata RODRIGO GOMES FORTES NUNES DE CASTRO, 

Comandante do Agrupamento de Mergulhadores, ao 916389 Sargento-ajudante U LUÍS 

MIGUEL MARQUES CRISTÃO, o qual se publica: 

 

O 916389 Sargento-ajudante U LUÍS MIGUEL MARQUES CRISTÃO presta serviço na 

Esquadrilha de Subsuperfície desde 2006, tendo integrado a equipa do Gabinete de 

Formação de Mergulho (GFMERG) e o Gabinete de Tecnologia Educativa (GTE) da Escola de 

Mergulhadores, de uma forma exemplar. 

Durante os seis anos que integrou o GFMERG, coordenou, na qualidade de Chefe da 

Equipa de Formação, 18 cursos no âmbito do mergulho militar, do mergulho profissional 

civil, bem como das operações de mergulho na área da busca e salvamento, este último ao 

abrigo do protocolo entre a Marinha e o Corpo Nacional de Bombeiros. 

No exercício das funções de formador-chefe de equipa, destaca-se a realização de dois 

Cursos de Aperfeiçoamento em Mergulhador Nadador de Combate, ministrados ao 

Destacamento de Ações Especiais da Marinha e aos alunos do Curso de Operações Especiais 

do Exército, quatro Cursos de Bombeiro Mergulhador e Supervisor de Mergulho, e, 

especialmente, os cursos de formação de base de Mergulhador Sapador, ministrados a 

oficiais, sargentos e praças, funções que exerceu com elevada competência, determinação, 

apurado sentido do dever, dedicação e alto sentido das responsabilidades. 

Assumiu ainda funções de formador de teoria de Planeamento e Supervisão, Câmaras 

Hiperbáricas, Ambiente, Legislação, Trabalhos Subaquáticos e Guerra de Minas, disciplinas 

que ministrou a cerca de 65 cursos. 

Ao transitar para o GTE, o sargento MARQUES CRISTÃO importou para este gabinete 

um conhecimento muito aprofundado da realidade prática da formação de mergulho, 

conhecimento este que, aliado ao permanente empenho e brio profissional que demonstra, 

permitiu sistematizar procedimentos inerentes ao planeamento, avaliação e cumprimento 

das atividades de formação com rigor e ponderação. 

A evolução do normativo do Sistema de Formação Profissional da Marinha, bem como 

os respetivos processos de certificação, inicialmente pela DGERT, e mais recentemente pela 

APCER, foram acompanhados pelo sargento CRISTÃO com elevado espírito critico, contudo 

colaborativo, sendo de realçar a franca e profícua relação que mantém com os diversos 

organismos que integram e colaboram neste sistema. 

É de destacar a forma empenhada e sensata como, na falta de suprimento de um 

oficial para o cargo de chefe do GTE, assessorou o Diretor Técnico-pedagógico da Escola de 

Mergulhadores no exercício das suas funções, demonstrando invariavelmente extraordinário 

espírito de cooperação, iniciativa e dinamismo, sendo muito considerado e respeitado 

técnica e pessoalmente. Importa ainda salientar a assessoria prestada ao Comando do 

Agrupamento de Mergulhadores enquanto sargento mais antigo em funções, revelando, 

invariavelmente, um profundo conhecimento da realidade dos mergulhadores e uma atitude 

franca e leal, o que muito contribuiu para uma profícua gestão dos recursos humanos. 

Assim, é com extremo agrado e de elementar justiça que, ao abrigo da competência 

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

916389 Sargento-ajudante U LUÍS MIGUEL MARQUES CRISTÃO, pela competência 

evidenciada e forma altamente meritória como desempenhou as suas funções na Escola de 

Mergulhadores, que muito contribuiu para o cumprimento da missão da Esquadrilha de 

Subsuperfície e, consequentemente, da Marinha. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 31 de agosto de 

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

do NRP António Enes, ao 6315591 Primeiro-sargento A PAULO JORGE SANTOS COSTA, o 

qual se publica: 

 

Por ter sido nomeado para prestar serviço numa outra unidade, destacou o 6315591 

Primeiro-sargento A PAULO JORGE SANTOS COSTA, após dois anos de comissão, ao longo 

da qual desempenhou com elevada competência as funções de Chefe da Secção de Armas e 

Contramedidas. 

Durante toda a sua comissão, o sargento Santos Costa revelou ser um militar correto e 

respeitador, com elevado sentido de responsabilidade, empenho, dedicação e total 

disponibilidade, aliando de forma equilibrada um alargado conjunto de aptidões intelectuais, 

sociais e de carácter preponderantes no desempenho das funções de chefia, que 

contribuíram significativamente para a coesão e bom funcionamento da sua secção e que o 

afirmam como muito valoroso. 

Militar muito determinado e com muita iniciativa, demonstrando estar ao nível da 

exigência que lhe foi imposta, atingindo eficazmente os objetivos que lhe foram propostos, 

evidenciando-se, ainda, pela sólida formação militar e técnica e pela capacidade de 

liderança acima da média, conservando grande lealdade para com as suas chefias e 

subordinados. 

Atento e cuidadoso na gestão e motivação dos seus subordinados, preocupou-se 

sempre em aplicar de forma racional todos os seus recursos, atingindo e mantendo 

elevados padrões de eficácia quer na gestão do pessoal, quer na gestão do material, 

aconselhando sempre o comando de forma muito responsável e com vista à maior eficiência 

na condução e conservação dos sistemas sob a sua responsabilidade. 

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 de Disciplina Militar, louvo o 

6315591 Primeiro-sargento A PAULO JORGE SANTOS COSTA, pela forma competente como 

desempenhou as tarefas que lhe foram atribuídas, que aliado às notáveis qualidades 

profissionais, pedagógicas e de liderança evidenciadas, considero que os serviços por si 

prestados contribuíram de forma determinante 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 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 4 de agosto de 

2017, pelo 27487 Capitão-de-fragata FZ PEDRO EDUARDO FERNANDES FONSECA, 

Comandante do Batalhão de Fuzileiros N.º 2, ao 9820900 Primeiro-sargento FZ ANDRÉ 

GOMES MARQUES DO COUTO, o qual se publica: 

 

Após vinte e dois meses de serviço no Batalhão de Fuzileiros N.º 2, no desempenho 

das funções de Comandante de Secção e, em acumulação de Comandante do Pelotão 

Charlie da Força de Fuzileiros N.º 3 (FFZ3), o 9820900 Primeiro-sargento Fuzileiro ANDRÉ 

GOMES MARQUES DO COUTO, vai transitar para a Força de Fuzileiros N.º 1. 

Desde setembro de 2015, o sargento FZ Couto integrou o Pelotão Charlie da FFZ3, 

força pioneira do novo modelo de forças operacionais do Corpo de Fuzileiros. Durante este 

período acumulou com as funções de Comandante de Pelotão, registando um desempenho 

exemplar, organizado e metódico. Atendendo à especificidade deste pelotão na valência 

anticarro, o sargento FZ Couto soube tirar proveito de uma gestão criteriosa dos recursos 

disponíveis, com conhecimento em cada sistema de armas, possibilitando uma passagem de 

saber aos demais militares, o que permitiu melhorar a eficácia do pelotão e alcançar 

excelentes resultados. Ao longo do tempo, o sargento FZ Couto distinguiu-se ainda por uma 

postura diária ímpar, demonstrando sempre excecionais qualidades e virtudes militares, 

pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, lealdade, abnegação, espírito de 

sacrifício e de obediência e uma extraordinária competência profissional, bem patenteadas 

nos sentidos de missão, de responsabilidade e do dever. Em simultâneo evidenciou além 

das qualidades de chefia, um sentido do humano de realce, conciliando a gestão eficaz do 

pelotão com a gestão cuidadosa das expetativas e interesses pessoais dos seus 

subordinados, sem comprometer as tarefas atribuídas. 
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No âmbito da atividade desenvolvida, destacou-se no plano operacional, numa 

primeira fase, durante o exercício internacional TRIDENT JUNTURE 15, bem como durante o 

aprontamento e certificação da força, através da participação em todo o treino próprio e nos 

exercícios de avaliação, incluindo o de certificação, o exercício SWORDFISH 16 e 

posteriormente durante o período em que a força esteve atribuída ao Conjunto Modular de 

Forças (CMF), com a participação em intercâmbios com os USMC, e nos exercícios EMERALD 

MOVE 16 e GRUFLEX 61 e, a nível nacional, no exercício REAL THAW 17. De destacar, o 

contributo para a manutenção dos padrões do tiro da força, ministrando e avaliando sessões 

de tiro, o que permitiu o nivelamento do conhecimento e a eficácia atingida. 

Ainda durante o ano em que a força integrou o CMF, o sargento FZ Couto integrou a 

missão de apoio à tragédia decorrente do incêndio no concelho de Pedrógão Grande e, a 

nível interno, participou nos diversos treinos de manutenção de padrões da Força, 

particularmente, no treino das valências de anticarro, conseguindo alcançar nesta área, 

excelentes resultados. Paralelamente apoiou e integrou o treino de outras Forças, 

nomeadamente o aprontamento e certificação da Força de Fuzileiros N.º 1. 

No plano cerimonial e protocolar, o sargento FZ Couto participou em diversas 

cerimónias e dispositivos operacionais, revelando sempre uma atitude e postura de realce, 

qualidades bem patenteadas pelo militar. 

No decorrer das atividades diárias na unidade demonstrou sempre uma postura de 

rigor, bem como uma atitude e iniciativa exemplar, contribuindo muito significativamente 

para a boa disciplina da Força, demonstrando ainda qualidades pessoais de proximidade 

pelo fácil trato, pautado pelo respeito e pela cordialidade, permitindo-lhe granjear a 

consideração e estima dos subordinados e dos seus superiores hierárquicos. 

Assim, ao abrigo da competência que me confere o n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, é da mais elementar justiça reconhecer publicamente o 

9820900 Primeiro-sargento ANDRÉ GOMES MARQUES DO COUTO, pelo excecional 

desempenho das suas funções e pelas extraordinárias qualidades evidenciadas, contribuindo 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Corpo de 

Fuzileiros, do Comando Naval e, consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 24 de outubro de 

2017, pelo 24284 Capitão-de-mar-e-guerra MÁRIO FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA, 

Comandante da Esquadrilha de Subsuperfície, à 9300403 Primeiro-sargento L JOANA FILIPA 

SIMÃO SOARES, o qual se publica: 

 

Presta serviço no Serviço Administrativo e Financeiro da Esquadrilha de Subsuperfície 

desde outubro de 2013, a 9300403 Primeiro-sargento L JOANA FILIPA SIMÃO SOARES, 

onde tem exercido as funções de Chefe da Secção de Administração Financeira, com 

extraordinário desempenho e elevadíssima competência técnico-profissional. 

Militar altamente disciplinada, zelosa, leal e determinada, evidenciou consistentemente 

uma extraordinária dedicação, um apurado sentido do dever e um desempenho técnico de 

excelência, tendo mantido continuadamente uma postura de elevada cooperação com 

outros serviços e unidades. O seu apurado sentido de iniciativa e eficácia e o seu espírito 

crítico assertivo, traduziram-se num elevadíssimo desempenho profissional. 

Nos últimos 4 anos, a sargento SOARES chefiou a Secção de Administração Financeira, 

tendo sido responsável pelo processamento de ajudas de custo nacionais e internacionais, 

pela elaboração de planeamentos financeiros, pela condução dos processos de deslocações 

ao estrangeiro, bem como por assegurar o processamento atempado da gratificação do 

serviço de imersão e do suplemento de embarque, o que constituiu um importante fator 

motivacional para os militares envolvidos. 

O seu elevadíssimo empenho, profissionalismo e espírito de sacrifício levam-me a 

considerá-la como uma inquestionável referência, permitindo-lhe ainda granjear a 

consideração e estima de todos os que consigo trabalharam e privaram. 

Assim, é com inteira justiça que, ao abrigo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de 

Disciplina Militar, louvo a 9300403 Primeiro-sargento L JOANA FILIPA SIMÃO SOARES pelo 

seu excecional desempenho e elevadíssima competência, que contribuíram 

significativamente para o prestígio e cumprimento da Esquadrilha de Subsuperfície e, 

consequentemente, da Marinha. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 2 de outubro de 

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

do NRP António Enes, ao 9339506 Segundo-sargento EM FILIPE ALBERTO DA SILVA 

BERNARDO, o qual se publica: 

 

Presta serviço nesta unidade, desde outubro de 2015, o 9339506 Segundo-sargento 

EM FILIPE ALBERTO DA SILVA BERNARDO, onde vem desempenhando com elevada 

competência as funções de Chefe da Secção de Produção e Distribuição de Energia. 

Detentor de elevado sentido das responsabilidades, iniciativa e dedicação, onde a 

determinação, o rigor e a capacidade de organização se destacam, e que a par da vontade 

de bem-fazer e um permanente espírito de bem servir, lhe permitiu alcançar elevados níveis 

de proficiência, atingindo de forma eficaz os objetivos que lhe foram propostos, mantendo 

elevados padrões de eficácia quer na gestão do pessoal, quer na gestão do material, o que 

contribuiu de forma muito significativa para o elevado estado de operacionalidade e 

prontidão do material. 

Durante toda a sua comissão, o sargento Silva Bernardo demonstrou ser possuidor de 

uma elevada competência técnico-profissional, agregando um vasto elenco de qualidades 

pessoais de incontestável valor que o tornam respeitado, designadamente pelos seus pares 

e subordinados. 

É ainda de enaltecer a sua humildade, sentido humano, camaradagem e sempre 

atenta gestão e motivação dos seus subordinados, gerindo sempre de forma sustentável as 

condicionantes e constrangimentos que decorrem da atividade operacional de uma unidade 

naval, tendo conquistado de forma muito natural o respeito de todos que com ele 

colaboram. 

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 de Disciplina Militar, louvo o 

9339506 Segundo-sargento EM FILIPE ALBERTO DA SILVA BERNARDO, pela forma 

dedicada, competente e meritória como desempenhou as exigentes tarefas que lhe foram 

atribuídas, 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, 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 21 de setembro de 

2017, pelo 24390 Capitão-de-fragata JOÃO PAULO DELGADO VICENTE, Comandante do NRP 

Almirante Gago Coutinho, ao 6307893 Cabo E CLÁUDIO MANUEL LOPES SALGADO, o qual 

se publica: 

 

Após 41 meses de comissão a bordo do NRP Almirante Gago Coutinho, onde 

desempenhou as funções de Encarregado da Secção de Eletrotecnia - Máquinas Elétricas, 

vai destacar para a Direção de Faróis o 6307893 Cabo E CLÁUDIO MANUEL LOPES 

SALGADO. 

Militar inteligente, sensato e responsável, pautou a sua postura perante o serviço com 

elevado sentido de disciplina, forte espírito de missão e de cooperação o que, agregado à 

sua vasta experiência, lhe permitiu revelar sempre um extraordinário desempenho e 

eficácia, que se refletiu como uma mais-valia para o serviço de eletrotecnia e para o navio, 

cumulativamente para o cumprimento das missões atribuídas. 

Extremamente organizado e com sólidos conhecimentos técnico-profissionais, revelou 

sempre fastigiosa disponibilidade e exemplar dedicação, promovendo um bom ambiente a 

bordo conseguindo sempre granjear a estima e respeito de todos. A sua elevada 

competência aliada à sua vasta experiência a bordo, em conjunto com uma significativa 

capacidade pedagógica tornou o Cabo Salgado um elemento chave na inserção de novos 

elementos tanto na secção de eletrotecnia como na vida a bordo. 

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

atividade operacional donde se realça as missões MEDITGIB 14, nove missões de 

levantamentos hidrográficos e manutenção de boias multiparamétricas, quatro campanhas 

de apoio à Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, Missão Mar 

Aberto 2016 e as missões Selvagens III e SEDMAR Madeira, totalizando mais de 10 000 

horas de missão e 7282 horas de navegação. 
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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 6307893 Cabo E 

CLÁUDIO MANUEL LOPES SALGADO, pelo seu excelente desempenho, alicerçado num 

conjunto notável de qualidades humanas, militares e profissionais, contribuindo 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do NRP Almirante 

Gago Coutinho e, consequentemente, da Marinha 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 2 de outubro de 

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

do NRP António Enes, ao 425493 Cabo E JOÃO MANUEL PEREIROS CARVALHAL, o qual se 

publica: 

 

Presta serviço nesta unidade, desde outubro de 2015, o 425493 Cabo E JOÃO MANUEL 

PEREIROS CARVALHAL, onde vem desempenhando com elevada competência as funções de 

Encarregado da Secção da Produção e Distribuição de Energia. 

Ao longo da sua comissão o Cabo Carvalhal demonstrou ser possuidor de elevados 

conhecimentos técnicos, que aliados à sua dedicação e disponibilidade para com o serviço, 

em muito contribuíram para o bom funcionamento da secção de produção e distribuição de 

energia. Excelente profissional, pautando sempre a sua atuação por um desempenho 

determinado por extrema eficácia, não só no que respeita à sua área de direta 

responsabilidade, mas em todas as funções que foi chamado a desempenhar a bordo e que, 

aliado ao seu espírito de camaradagem fez com que conquistasse a confiança e o respeito 

de todos os que com ele tiveram o privilégio de privar. 

Apraz-me ainda testemunhar que, por detrás de uma atitude muito discreta, o Cabo 

Carvalhal evidenciou excelentes qualidades pedagógicas, realçando-se pela sua 

preocupação na transmissão dos seus conhecimentos e experiência, manifestando uma 

permanente preocupação com os militares sob sua liderança. 

Enquanto praça mais antiga de bordo, revelou-se um elemento determinante na 

prossecução dos objetivos do comando a nível da disciplina e pedagogia dos militares mais 

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

A sua postura perante o serviço e o navio, aliadas à sua experiência nas áreas em que 

serviu, contribuíram de forma preponderante para o aprontamento do navio para as 

diversas missões atribuídas, nomeadamente, em dez 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, duas comissões na Zona Marítima dos Açores 

e nos exercícios SWORDFISH 16, LUSITANO 16, INSTREX 0117, INSTREX 171 e ASAREX 

17. 

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 de Disciplina Militar, louvo o 

425493 Cabo E JOÃO MANUEL PEREIROS CARVALHAL, 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 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 8 de setembro de 

2017, pelo 22500 Primeiro-tenente RUI PEDRO ROBALO FRANCO, Comandante do NRP 

Tejo, ao 9328599 Cabo CM ANTÓNIO JOSÉ VALÉRIO COSTA, o qual se publica: 

 

Ao terminar o exercício do cargo de Comandante do NRP Tejo, deixo o testemunho do 

meu apreço pelo desempenho do 9328599 Cabo CM ANTÓNIO JOSÉ VALÉRIO COSTA, que 

desempenha funções de Adjunto do Chefe da Secção dos Sistemas de Apoio e de 

Emergência. 

O Cabo CM Costa revelou ser um militar possuidor de elevada competência e 

profissionalismo, dedicação e espírito de cooperação, atributos que sabiamente aplicou em 

prol do complexo aprontamento do NRP Tejo na área dos Sistemas de Apoio e de 

Emergência. Desde muito cedo revelou robustas qualidades de aptidão técnica e 
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disponibilidade, dentro e fora da sua área técnica, assim como demonstrou possuir um 

elevado sentido de responsabilidade e desempenho que foram determinantes para execução 

das tarefas que lhe foram atribuídas, quer na manutenção dos equipamentos da Secção de 

Apoio, quer também dos equipamentos da Secção de Sistemas de Emergência, colaborando 

e apoiando de forma excecional o respetivo chefe de secção. 

Militar dotado de sólida formação profissional, a que se alia uma elevada integridade 

de caráter e um profundo sentido do dever, o Cabo CM Costa desempenha todas as tarefas 

que lhe são atribuídas com grande sentido das responsabilidades, eficácia e competência, 

demonstrados nas circunstâncias de maior rigor e necessidade do serviço. 

As ações do Cabo CM Costa não se esgotam no seu desempenho específico, 

evidenciando-se também na dedicação que depôs na preparação e execução das diversas 

missões, bem como em todo o processo de integração de novos elementos, na ótica de 

operação, condução e manutenção dos sistemas de bordo, num navio de reduzida 

guarnição. Demonstrou possuir grande lealdade, estando sempre do lado da solução, sendo 

as suas elevadas qualidades militares e pessoais pilares para a admiração, zelo e estima de 

todos os que com ele servem. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, é-me extremamente grato louvar o 9328599 Cabo CM 

ANTÓNIO JOSÉ VALÉRIO COSTA, pelo seu notável desempenho no cumprimento das suas 

funções, alicerçado num esforço e dedicação dignos de realce, que em muito contribuíram 

para a integração do navio na Marinha e para a eficiência, prestígio e cumprimento das 

missões atribuídas ao NRP Tejo e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 8 de setembro de 

2017, pelo 22500 Primeiro-tenente RUI PEDRO ROBALO FRANCO, Comandante do NRP 

Tejo, ao 9336502 Cabo L PEDRO MIGUEL FRANCISCO MORENO, o qual se publica: 

 

Ao terminar o exercício do cargo de Comandante do NRP Tejo deixo o testemunho do 

meu apreço pela competência do 9336502 Cabo da classe de Abastecimento PEDRO 

MIGUEL FRANCISCO MORENO, evidenciada no desempenho das suas funções de 

Encarregado de Abastecimento e Cantineiro. 

Desde o dia em que o Cabo L Moreno teve conhecimento, ainda numa fase 

embrionária do projeto, das suas funções, que demonstrou uma assinalável abnegação e 

empenho perante o desafio proposto de construir, organizar e operacionalizar a Secção 

Financeira e de Material e a Secção da Cantina. 

A forte dinâmica e profissionalismo, os sucessivos imprevistos, as restrições 

orçamentais em que se contextualizou o aprontamento desta unidade e as subsequentes 

missões atribuídas ao navio, constituíram desafios que o Cabo L Moreno soube ultrapassar 

sempre de forma responsável e profissional. A experiência adquirida ao longo da sua 

carreira, as suas boas aptidões e o seu elevado sentido de responsabilidade, foram 

determinantes para o cumprimento meritório das suas funções. 

As ações do Cabo L Moreno não se esgotam na boa gestão e acompanhamento da 

situação de todas as necessidades, evidenciando-se, também, na dedicação que depôs na 

preparação minuciosa das diversas missões, na qual se destaca a preparação da missão 

FRONTEX - TRITON 2017, bem como no processo de integração do navio na Marinha, na 

ótica da logística e financeira, num navio singular e de reduzida guarnição. 

As suas elevadas qualidades militares e pessoais, granjearam naturalmente, desde 

muito cedo, a admiração e estima de todos os que com ele servem. As ações do Cabo L 

Moreno vão para além da área da especialidade, tendo contribuído na organização 

administrativa geral do navio face à sua acumulada experiência. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, é-me extremamente grato louvar o 9336502 Cabo da 

classe de Abastecimento PEDRO MIGUEL FRANCISCO MORENO, pelo seu desempenho, tal 

como pelo seu esforço e dedicação que depôs no cumprimento das suas funções, que em 

muito contribuíram para a integração do navio na Marinha e para a eficiência, prestígio e 

cumprimento das missões atribuídas ao NRP Tejo e, consequentemente, da Marinha. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 3 de outubro de 

2017, pelo 23786 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ LUÍS GUERREIRO CARDOSO, Diretor de 

Faróis, ao 36001895 Faroleiro Técnico de 1.ª Classe JOSÉ ALBERTO REBELO FERREIRA, o 

qual se publica: 

 

Presta serviço desde 3 de outubro de 1995 na Direção de Faróis o 36001895 Faroleiro 

Técnico 1.ª Classe JOSÉ ALBERTO REBELO FERREIRA como técnico da Oficina de Eletrónica. 

A sua já imensa experiência, a elevada capacidade de análise dos problemas surgidos, 

acrescidas às suas qualidades profissionais e pessoais, têm-lhe permitido abordar as 

questões que lhe são colocadas de uma forma bastante pragmática e sensata, constituindo 

um particular exemplo as soluções técnicas encontradas e propostas no âmbito da 

manutenção da rede de assinalamento e posicionamento marítimo do Continente e das 

Regiões Autónomas. 

Acompanhou de perto e teve uma ação preponderante na instalação das estações 

DGPS e tem sido notória a sua atitude proactiva e permanente disponibilidade nas 

subsequentes manutenções preventivas e corretivas destas. 

Da sua intervenção destacam-se ultimamente os trabalhos de remodelação e 

automatização do sistema iluminante do Farol de Sagres e a estruturação dos bastidores 

com a montagem da componente elétrica e eletrónica associada à instalação dos 

equipamentos do sistema "Costa Segura", sendo que das estações já montadas, grande 

parte destes bastidores passaram pelas suas mãos. 

Importa ainda referir o seu contributo na reparação das avarias que têm surgido nos 

diversos equipamentos de bem-estar existentes na Direção de Faróis e nos diversos faróis e 

áreas de balizagem. 

Assim, usando da competência que me é conferida, louvo o 36001895 Faroleiro 

Técnico 1.ª Classe JOSÉ ALBERTO REBELO FERREIRA pelo seu elevado desempenho, 

alicerçado nas suas excelentes qualidades técnico-profissionais, considerando que os 

serviços por si prestados têm contribuído de forma significativa para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão da Direção de Faróis e, consequentemente, da Autoridade Marítima 

Nacional, daí advindo prestígio para a Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 3 de outubro de 

2017, pelo 23786 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ LUÍS GUERREIRO CARDOSO, Diretor de 

Faróis, ao 36001107 Faroleiro Técnico de 1.ª Classe LUÍS CARLOS VALÉRIO COCO, o qual 

se publica: 

 

Presta serviço desde 20 de janeiro de 2007 na Direção de Faróis o 36001107 Faroleiro 

Técnico 1.ª Classe LUÍS CARLOS VALÉRIO COCO como Técnico da Oficina de Eletrónica. 

Bastante responsável e dedicado ao serviço, revela um elevado espírito de cooperação 

e grande capacidade de iniciativa, apresentando sempre uma postura determinada na 

realização das várias atividades fruto da sua humildade, sentido do humano, discrição e 

sociabilidade, tem conquistado a estima e consideração de todos aqueles que com ele 

privam. 

Envolvido em diversas e numerosas atividades de manutenção e reparação da rede de 

assinalamento e posicionamento marítimo do Continente e das Regiões Autónomas, é de 

realçar a sua forte consciência de missão, o espírito de bem servir, o dinamismo e 

determinação que em muito tem contribuído para os níveis de operacionalidade obtidos. 

Da sua intervenção destacam-se ultimamente, os trabalhos de remodelação e 

automatização do sistema iluminante do Farol de Sagres e a montagem da componente 

elétrica e eletrónica associada à instalação dos equipamentos do sistema Costa Segura. 

Para além das qualidades técnicas, tem demonstrado, como formador, elevado 

cuidado nas inúmeras ações de treino dos agentes da Polícia Marítima para a eficiente 

operação da Viatura de Vigilância Costeira que se encontra na Grécia e cujas equipas o 

Faroleiro Técnico 1.ª Classe Coco tem integrado. 

Assim, usando da competência que me é conferida, louvo o 36001107 Faroleiro 

Técnico 1.ª Classe LUÍS CARLOS VALÉRIO COCO pelo seu elevado desempenho, alicerçado 

nas suas excelentes qualidades técnico-profissionais, considerando que os serviços por si 

prestados têm contribuído de forma significativa para a eficiência, prestígio e cumprimento 
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da missão da Direção de Faróis e, consequentemente, da Autoridade Marítima Nacional, daí 

advindo prestígio para a Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 3 de outubro de 

2017, pelo 23786 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ LUÍS GUERREIRO CARDOSO, Diretor de 

Faróis, ao 36000116 Faroleiro Técnico de 1.ª Classe PEDRO MIGUEL MOTA RIBEIRO, o qual 

se publica: 

 

O 36000116 Faroleiro Técnico 1CL PEDRO MIGUEL MOTA RIBEIRO presta serviço na 

Direção de Faróis desde 14 de janeiro de 2016, exercendo o cargo de Técnico da Oficina de 

Eletrónica. 

No desempenho das suas funções, o Faroleiro Técnico 1CL Ribeiro tem revelado uma 

invulgar e permanente disponibilidade para com o serviço. A sua ação, caracterizada por 

uma elevada dinâmica e eficácia, tem sido de extrema importância no vasto processo de 

manutenção dos sistemas iluminantes dos faróis e farolins da rede de assinalamento 

marítimo do Continente e das Regiões Autónomas, assim como na edificação das estações 

do sistema Costa Segura. Militarizado determinado e cooperante, detentor de sólidos 

conhecimentos técnicos na vertente da eletrónica, tem obtido excelentes resultados no 

desempenho das suas funções. A sua postura, caracterizada por um permanente sentido 

das responsabilidades, zelo e atitude sempre corretas, tem contribuído de forma decisiva 

para o reconhecimento da sua valia técnica junto de todos que com ele diariamente 

trabalham. 

Decorrente do seu encargo, e na sequência da sua participação em múltiplas ações 

técnicas, é de todo justo realçar o seu elevado desempenho aquando da realização do 

projeto de edificação e capacitação da estrutura da Autoridade Marítima Nacional nas ilhas 

Selvagens. Ao longo de dois meses e meio de permanência nas Selvagens, o Faroleiro 

Técnico 1CL Ribeiro revelou uma forte e permanente vontade de superar os múltiplos 

desafios técnicos, e físicos, com que foi confrontado no decurso da instalação dos dois 

sistemas energéticos fotovoltaicos associados ao radar na ilha Selvagem Grande e ao sensor 

eletro-ótico na ilha Selvagem Pequena, a reestruturação de todo o sistema energético 

fotovoltaico da casa dos Vigilantes da Natureza e do Posto Marítimo das Selvagens e ainda a 

substituição dos sistemas iluminantes e energéticos dos farolins existentes em ambas as 

ilhas. O contributo por si prestado, em especial, aquando do exigente processo técnico de 

instalação do radar na ilha Selvagem Grande e na reestruturação do sistema energético 

fotovoltaico da casa dos Vigilantes da Natureza e do Posto Marítimo das Selvagens foi de 

extrema importância para a edificação e capacitação da Estrutura da Autoridade Marítima 

Nacional nas ilhas Selvagens. 

Assim, é com grande satisfação que, ao abrigo da competência que me é conferida, 

louvo o 36000116 Faroleiro Técnico 1CL PEDRO MIGUEL MOTA RIBEIRO pelo seu elevado 

espírito de cooperação, sentido das responsabilidades, postura, zelo e competência 

profissional e que muito tem contribuído para o prestígio e cumprimento da missão da 

Autoridade Marítima Nacional e daí advindo prestígio para a Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 3 de outubro de 

2017, pelo 23786 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ LUÍS GUERREIRO CARDOSO, Diretor de 

Faróis, ao 36000216 Faroleiro Técnico de 1.ª Classe JOÃO LUIS SALSINHA VIDIGAL, o qual 

se publica: 

 

O 36000216 Faroleiro Técnico 1CL JOÃO LUIS SALSINHA VIDIGAL presta serviço na 

Direção de Faróis desde 14 de janeiro de 2016, exercendo o cargo de Técnico da Oficina de 

Eletrónica. 

No desempenho das suas funções, o Faroleiro Técnico 1CL Vidigal tem demonstrado 

ser detentor de evidentes qualidades profissionais revelando um permanente enfoque no 

correto cumprimento da missão. A sua postura, caracterizada por um apurado sentido das 

responsabilidades, disciplina, zelo, cooperação e atitude sempre corretas, contribuiu de 

forma decisiva para o reconhecimento da sua valia técnica junto de todos que com ele 

diariamente privam. 
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Decorrente do seu encargo, e das numerosas ações técnicas em que tem participado, 

há que fazer especial realce no forte contributo que tem dado nos numerosos projetos 

associados à instalação das diversas estações do Sistema Costa Segura ao longo da orla 

marítima continental e no arquipélago da Madeira. Em todos esses projetos a sua 

participação tem tido papel relevante no processo de estruturação, e subsequente 

edificação, da componente elétrica e eletrónica associada à instalação dos radares e dos 

sensores eletro-óticos que constituem as estações do Sistema Costa Segura. Das várias 

estações edificadas, a estação do subarquipélago das Ilhas Selvagens sobressai face ao 

intenso, vasto e extremamente exigente trabalho que foi necessário realizar para a sua 

consumação. Aqui, e uma vez mais, o Faroleiro Técnico 1.ª CL Vidigal, durante cerca de 

dois meses e meio de permanência nestas ilhas longínquas, teve papel relevante na 

concretização das várias fases do projeto que contemplou a instalação dos dois sistemas 

energéticos fotovoltaicos associados ao radar na Ilha Selvagem Grande e ao sensor 

eletro-ótico na Ilha Selvagem Pequena, a reestruturação de todo o sistema energético 

fotovoltaico da casa dos Vigilantes da Natureza e do Posto Marítimo das Selvagens e ainda a 

substituição dos sistemas iluminantes e energéticos dos farolins existentes em ambas as 

ilhas. A materialização destas atividades, contribuiu de forma ímpar para o processo de 

edificação e capacitação da Estrutura da Autoridade Marítima Nacional nas Ilhas Selvagens. 

Assim, é com grande satisfação que, ao abrigo da competência que me é conferida, 

louvo o 36000216 Faroleiro Técnico 1CL JOÃO LUIS SALSINHA VIDIGAL pelo desempenho 

evidenciado, fruto das suas qualidades técnicas, elevado espírito de cooperação, dedicação 

e apurado sentido das responsabilidades e que muito tem contribuído para o prestígio e 

cumprimento da missão da Autoridade Marítima Nacional e daí advindo prestígio para a 

Marinha. 

 

 

Condecorações: 

 

Medalha Militar de Serviços Distintos - Prata 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018: 

 

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

do número 1 do artigo 16.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 Serviços Distintos de Prata, ao 

militar seguinte:  

  

64989 Capitão-mar-e-guerra MN    RES FERNANDO AFONSO DA COSTA DIAS 

 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 3.ª Classe   

 
------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018: 

  

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

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 3.ª Classe, ao militar 

seguinte:  

 

189080 Sargento-mor C JOSÉ JORGE PAULO MARTINS 
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Medalha Militar de Mérito Militar – 4.ª Classe   

 
------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018: 

 

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: 

 

9332797 Primeiro-sargento V MANUEL JOAQUIM CARVALHO CARDOSO 

919690 Primeiro-sargento C JOAQUIM ALBERTO OLIVEIRA RIBEIRO DE SÁ 

6304991 Primeiro-sargento L CARLOS MANUEL VEIGAS PEREDO 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 4.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018: 

 

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: 

 

776684 Sargento-chefe FZ FRANCISCO JOSÉ CORREIA DA SILVA 

777083 Sargento-chefe FZ JOÃO MARTINHO TRAVASSOS ESPADA 

916389 Sargento-chefe U LUIS MIGUEL MARQUES CRISTÃO 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018: 

 

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: 

 

6315591 Primeiro-sargento A PAULO JORGE SANTOS COSTA 

9820900 Primeiro-sargento FZ ANDRÉ GOMES MARQUES DO COUTO 

9300403 Primeiro-sargento L JOANA FILIPA SIMÃO SOARES 

9339506 Segundo-sargento EM FILIPE ALBERTO DA SILVA BERNARDO 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018: 

 

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: 

 

6307893 Cabo E CLAÚDIO MANUEL LOPES SALGADO 

425493 Cabo E JOÃO MANUEL PEREIROS CARVALHAL 

9328599 Cabo CM ANTÓNIO JOSÉ VALÉRIO COSTA 

9336502 Cabo L PEDRO MIGUEL FRANCISCO MORENO 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 10 de janeiro de 

2018: 

 

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 militarizados seguintes: 

 

36001895 Faroleiro Técnico 1.ª Classe JOSÉ ALBERTO REBELO FERREIRA 

36001107 Faroleiro Técnico 1.ª Classe LUIS CARLOS VALÉRIO HENRIQUES COCO 

36000116 Faroleiro Técnico 1.ª Classe PEDRO MIGUEL MOTA RIBEIRO 

36000216 Faroleiro Técnico 1.ª Classe JOÃO LUÍS SALSINHA VIDIGAL 
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Exonerações e Nomeações 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 29 de janeiro 

de 2018: 

 

É REVOGADO O DESPACHO DE NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO. 

 

Revogo o meu despacho de 14 de dezembro de 2017, relativo à nomeação do 

Comodoro da classe de Administração Naval PAULO ANTÓNIO PIRES para o cargo de Diretor 

de Formação. 1 

 

_________________ 
1 O Despacho de 14 de dezembro de 2017, foi publicado na OA1 n.º 52/15-12-17 – Exonerações e Nomeações. 

 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 12 de 

fevereiro de 2018: 

 

EXONERAÇÃO DO COMANDANTE DO NRP VASCO DA GAMA. 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior da Armada exonerar o 22489 Capitão-de-fragata da 

classe de Marinha PEDRO MANUEL DA CRUZ RAFAEL do cargo de Comandante do NRP Vasco 

da Gama, a partir de 14 de fevereiro de 2017. 
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                                    Mudanças de Situação 

 

------- Superintendência do Pessoal: 

 

INGRESSO NO QUADRO. 

 

Ingressou no respetivo quadro do seu posto e classe, em 15 de janeiro de 2018, 

deixando de estar na situação de adido ao quadro, passando na mesma data a prestar 

serviço em comissão normal, o seguinte oficial general:  

 

25784 Comodoro AN ANTÓNIO CARLOS DIAS GONÇALVES 
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Promoções e Graduações de Oficiais 

 

------- Despacho n.º 1415/2018: 

 

PROMOVE AO POSTO DE CAPITÃO-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 por escolha ao posto de capitão-

tenente, em conformidade com o previsto na alínea c) do artigo 198.º do mesmo estatuto, 

o seguinte primeiro-tenente, da classe de Engenheiros Navais: 

 

24399 Nelson Renato Gomes Morais 

 

(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 outubro 

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 em 1 de janeiro de 2017, resultante da promoção ao 

posto imediato do 23190 Capitão-tenente da classe de Engenheiros Navais David Joaquim 

Monteiro Pires. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade 

do seu posto e classe à esquerda do 23699 Capitão-tenente da classe de Engenheiros 

Navais Jorge Emanuel Barbosa do Vale e à direita do 23000 Capitão-tenente da classe de 

Engenheiros Navais Ricardo José Santos Veloso. A promoção obedece ao efetivo autorizado 

constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 de 21 de dezembro, é realizada 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 6/CCEM/2017, 

de 27 de julho, e do Memorando n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destina-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 da presente 

vacatura. A promoção produz 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 colocado 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. 

 

29-12-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 29, de 9 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 1411/2018: 

 

PROMOVE 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 por diuturnidade ao posto de 

segundo-tenente, em conformidade com o previsto na alínea e) do artigo 198.º do mesmo 

estatuto, o seguinte subtenente da classe de Técnicos Superiores Navais: 

 

9101309 Bruno Aníbal Moura Amaral 
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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 23 de 

dezembro de 2017, data a partir da qual lhe 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. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do 

seu posto e classe à esquerda da 9105207 Segundo-tenente da classe de Técnicos 

Superiores Navais Sónia Alexandra Rosa Lage. A promoção obedece ao efetivo autorizado 

constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 de 21 de dezembro, é realizada 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 destina-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 da presente 

vacatura. A promoção produz 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 colocado 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. 

 

29-12-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 29, de 9 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 1413/2018: 

 

PROMOVE 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 por diuturnidade ao posto de 

segundo-tenente, em conformidade com o previsto na alínea e) do artigo 198.º do mesmo 

estatuto, o seguinte subtenente da classe de Técnicos Superiores Navais: 

 

9101607 João Paulo Alberto Veiga 

 

(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 23 de 

dezembro de 2017, data a partir da qual lhe 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. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do 

seu posto e classe à esquerda do 9102109 Segundo-tenente da classe de Técnicos 

Superiores Navais João Paulo Gonçalves Ferreira e à direita da 9102808 Segundo-tenente 

da classe de Técnicos Superiores Navais Joana Sofia Catarino Hernandez Jerónimo. A 

promoção obedece ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 de 21 de 

dezembro, é realizada 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 destina-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 da presente vacatura. A promoção produz 

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 colocado 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. 
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29-12-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 29, de 9 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado-Maior da Armada, em 14 de fevereiro de 2018 

 

O SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

 

 

 
Mário José Simões Marques 

CALM 
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Legislação 

 

Legislação Diversa (Sumário) 

 

 

------- Diário da República, 1.ª série Suplemento, n.º 27, de 7 de fevereiro de 

2018: 

 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2018: 

 

Autoriza a despesa necessária para assegurar a execução de diversas medidas relativas à 

preparação e operacionalização da campanha de prevenção e combate aos incêndios de 

2018.   

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 30, de 12 de fevereiro de 2018: 

 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Decreto-Lei n.º 9/2018: 

 

Procede à sétima alteração à Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, que simplifica os 

procedimentos aplicáveis à transmissão e à circulação de produtos relacionados com a 

defesa, transpondo a Diretiva (UE) 2017/2054.  

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 8 de fevereiro de 2018: 

 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Despacho n.º 1342/2018: 

 

Concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços 

da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos 

públicos, no próximo dia 13 de fevereiro de 2018. 
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Legislação Diversa (Transcrição) 

 

PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Decreto-Lei n.º 7/2018: 

 

FIXA OS EFETIVOS DAS FORÇAS ARMADAS, EM TODAS AS SITUAÇÕES, PARA O ANO 

DE 2018. 

 

O artigo 5.º-A da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, na sua redação atual, que 

aprova a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, determina, que os 

efetivos das Forças Armadas, em todas as situações, são fixados, anualmente, por 

decreto-lei, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

O Decreto-Lei n.º 84/2016, de 21 de dezembro, fixou os efetivos das Forças Armadas 

para o ano de 2017, considerando as necessidades estruturais e as atividades das Forças 

Armadas previstas para esse ano. 

Esgotando-se a aplicação do Decreto-Lei n.º 84/2016, de 21 de dezembro, é 

necessário aprovar um novo decreto-lei que fixe os efetivos das Forças Armadas para o ano 

de 2018, revogando-se aquele diploma por razões de certeza e segurança jurídicas. 

Na elaboração do presente decreto-lei foram mantidos os critérios de fixação dos 

efetivos em regime de voluntariado e de contrato, bem como em formação para ingresso no 

quadro permanente, tendo ainda em conta os efeitos da transição dos militares da categoria 

de sargento para oficiais, na área da saúde. 

O presente decreto-lei assenta numa gestão criteriosa por parte dos ramos das Forças 

Armadas, permitindo uma aproximação às necessidades estruturais e às atividades 

previstas para o ano de 2018, tendo em consideração o reforço da participação das Forças 

Armadas na Defesa contra Incêndios Rurais estabelecida na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 157-A/2017, de 21 de outubro, bem como o objetivo de situar o número 

máximo de efetivos entre os 30 000 e os 32 000 militares. 

Foi ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

 

__________________ 
Transcrição completa em suporte digital. (VER) 

 
(Publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 29, de 9 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional). 
 
 
 
 
 
 

http://www.marinha.pt/conteudos_externos/OrdensBD/OA1/Ficheiros/2018/08_Decreto-Lei_7_2018.PDF
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PAA 41 (A) SUP FUO -III 

 

------- Decreto-Lei n.º 8/2018: 

 

CRIA O CARGO DE REPRESENTANTE NACIONAL NO M-FRIGATE USERS GROUP 

PROGRAM OFFICE. 

 

Na sequência da assinatura do memorando de entendimento do M-Frigate Users Group 

(MFG), de 29 de janeiro de 2008, entre os Ministros da Defesa da Bélgica, do Chile, dos 

Países Baixos e de Portugal, foi criado o MFG Program Office (MFG PO), sediado no 

Ministério da Defesa dos Países Baixos, chefiado por um Diretor de Programa, encarregado 

da gestão deste programa de cooperação. O memorando de entendimento estabelece que 

os países participantes devem disponibilizar pessoal para guarnecer o gabinete MFG PO, de 

modo a desempenharem as funções de gestão diária atribuídas ao gabinete e garantirem a 

ligação com as respetivas Marinhas. Esta ligação tem fins de planeamento, coordenação e 

controlo das atividades relativas ao apoio logístico a obter via MFG e às modernizações de 

sistemas a contratar em conjunto. Foi acordado pelos países participantes que o Diretor de 

Programa do MFG PO e os seus adjuntos devem ser de posto equivalente a 

capitão-de-fragata e capitão-tenente, respetivamente, e que cada país deve contribuir com, 

pelo menos, um oficial a tempo inteiro. O memorando de entendimento prevê o apoio 

logístico das fragatas da classe «Bartolomeu Dias», estabelecido entre os países utilizadores 

de fragatas da Classe M, e concretizado pelo estaleiro da Marinha holandesa, na vertente de 

prestação de serviços de manutenção aos principais sistemas e equipamentos dos navios. O 

memorando estabelece ainda que o fornecimento de sobressalentes é assegurado através 

de uma central comum de sobressalentes, de que Portugal é comproprietário, e prevê a 

possibilidade de participação nos projetos de modernização executados pela Marinha 

holandesa e a possibilidade de frequentar cursos ministrados pela Marinha holandesa. É, 

pois, manifesta a relevância de uma participação ativa de Portugal no MFG PO. Acresce que 

os diversos projetos de modernização dos navios da classe «Bartolomeu Dias» em fase de 

preparação, a concretizar no âmbito do memorando de entendimento, e as ações de 

manutenção planeadas, apenas poderão ser executados eficaz e eficientemente com a 

ocupação, de forma permanente, do lugar de Representante Nacional no MFG PO. 

 Assim: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o 

seguinte: 

 

Artigo 1.º 
 

Objeto 

 

O presente decreto-lei cria o cargo de Representante Nacional no gabinete M-Frigate 

Users Group Program Office (MFG PO), para representar o Estado português neste gabinete, 

com sede na Haia, nos Países Baixos. 

 

Artigo 2.º 
 

Representante Nacional no M-Frigate Users Group Program Office 

 

1 — É criado o cargo de Representante Nacional no gabinete MFG PO. 

2 — O cargo de Representante Nacional no MFG PO é ocupado por um oficial nomeado, 

em comissão normal, por despacho do Ministro da Defesa Nacional, sob proposta do Chefe 

do Estado-Maior da Armada. 

3 — A duração normal da comissão de serviço correspondente ao exercício deste cargo 

é de três anos, sem prejuízo da antecipação do seu termo pela ocorrência de facto 

superveniente que obste ao decurso normal. 

4 — O estatuto do Representante Nacional no MFG PO é regido pela Convenção entre 

os Estados Partes no Tratado do Atlântico Norte relativa ao Estatuto das suas Forças, de 19 

de junho de 1951. 
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Artigo 3.º 
 

Competências 

 

1 — O Representante Nacional no MFG PO assegura as funções de gestão diária e 

corrente atribuídas ao gabinete e, em concomitância, as funções de ligação entre as 

Marinhas, no âmbito do planeamento, coordenação e controlo das atividades relativas ao 

apoio logístico, a obter via M-Frigate Group (MFG), e às modernizações de sistemas a 

contratar em conjunto. 

2 — Ao Representante Nacional no MFG PO compete: 

 

a) Coadjuvar o Diretor de Programa, M-Frigate Users Group Program Manager (MFG 

PM), no desempenho das funções estabelecidas no anexo D ao memorando de 

entendimento do MFG; 

b) Recolher, compilar, analisar e encaminhar os planos anuais das necessidades 

nacionais de serviços de apoio logístico a prestar pelos países participantes, via MFG, nas 

áreas de manutenção, sobressalentes e formação; 

c) Preparar os orçamentos anuais de funcionamento do MFG; 

d) Preparar e rever anualmente os acordos que estabelecem os termos e condições 

dos serviços de manutenção a serem realizados pelos Estados signatários; 

e) Coordenar as atividades de apoio logístico realizadas nos Países Baixos; 

f) Gerir a participação nacional nos projetos de modernização das fragatas da classe 

«Bartolomeu Dias», promovendo, sendo caso disso, a sua integração com a modernização 

de outras unidades navais da Marinha Portuguesa; 

g) Preparar os acordos referentes à contratação conjunta de modernizações no âmbito 

dos Programas de Modernização e Modificação; 

h) Preparar e rever anualmente o acordo que estabelece o funcionamento da central 

comum de sobressalentes; 

i) Preparar e rever anualmente o acordo que estabelece os cursos e ações de 

formação ministrados pela Marinha holandesa com frequência de instruendos da Marinha 

portuguesa; 

j) Promover o aproveitamento, ao nível nacional, das oportunidades surgidas em 

resultado de projetos e iniciativas no âmbito do MFG; 

k) Apoiar a participação nacional nos restantes memorandos de entendimento de 

apoio logístico relacionados com as fragatas da classe «Bartolomeu Dias»; 

l) Apoiar o Adido de Defesa na Haia na satisfação de necessidades pontuais no âmbito 

das suas competências, conforme determinado pelo membro português do Conselho 

Diretivo do MFG. 

 

Artigo 4.º 
 

Dependência funcional 

 

1 — O Representante Nacional no MFG PO, no que respeita aos assuntos relativos à 

defesa dos interesses nacionais no âmbito do MFG PO, encontra-se na dependência 

funcional do membro português do Conselho Diretivo do MFG, o qual, nos termos da alínea 

2.1.1 da secção IV do memorando de entendimento, exerce autoridade global sobre o 

Diretor de Programa do MFG, em conjunto com os restantes membros do Conselho Diretivo 

do MFG. 

2 — O Representante Nacional no MFG PO é colocado na Direção do Pessoal da 

Marinha, de quem depende administrativamente, desempenhando o seu cargo no MFG PO. 

 

Artigo 5.º 
 

Estatuto remuneratório 

 

1 — Ao militar nomeado, ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º, para prestar serviço 

permanente na Haia são assegurados, para além da remuneração correspondente ao 

respetivo posto e escalão, o direito às remunerações adicionais e outras regalias previstas 

no Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, e respetiva 

regulamentação, sendo equiparado à categoria da carreira diplomática do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros correspondente ao respetivo posto. 
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2 — Os encargos decorrentes da aplicação do presente decreto-lei são suportados pela 

Marinha, através de verbas a inscrever no Orçamento do Estado para o efeito. 

 

Artigo 6.º 
 

Entrada em vigor 

 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25 de janeiro de 2018. — Augusto 

Ernesto Santos Silva — Mário José Gomes de Freitas Centeno — José Alberto de Azeredo 

Ferreira Lopes. 

 

Promulgado em 29 de janeiro de 2018. 

 

Publique-se. 

 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA  

 

Referendado em 5 de fevereiro de 2018. 

 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 

 
(Publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 29, de 9 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 1482/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4714 (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 4714 (Edition 2) — Minimum Quality Surveillance for Lubricants and 

Associated Products, com implementação à data da sua promulgação, na Marinha com 

reservas e no Exército. 

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

 

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

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30 de 12 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 1483/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4300 SGA (EDITION 2) (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 4300 SGA (Edition 2) (Ratification Draft 1) — Energetic Materials, Test 

Procedures for Assessing the Quality of Aluminium Powder for Use in Energetic Material 

Formulations — AOP-4300, Edition A, 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 30 de 12 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 1485/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4107 (EDITION 10). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 4107 (Edition 10) — Mutual Acceptance of Government Quality Assurance 

and Usage of the Allied Quality Assurance Publications (AQAP), com implementação à data 

da sua promulgação, na Marinha e na Força Aérea e seis meses após no Exército. 

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

 

22 de dezembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30 de 12 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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                                              Outros Atos Internos  

 

PAA 38 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 1487/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO 

SUPERINTENDENTE DO MATERIAL NO DIRETOR DE NAVIOS. 

 

Considerando que os navios da Classe “Tejo”, ao qual pertence o N.R.P. “Mondego”, 

foram adquiridos ao Estado Dinamarquês, para substituição dos navios da Classe “Cacine” e 

N.R.P. “Schultz Xavier” em final de ciclo de vida, conforme previsto na Lei de Programação 

Militar (LPM), no contrato de Aquisição de Patrulhas de Fiscalização Costeira (STANFLEX 

300). 

Considerando que a aquisição destes meios navais teve como objetivo o reforço da 

capacidade de fiscalização dos espaços sob jurisdição marítima nacional, para execução de 

tarefas tais como, busca e salvamento marítimo, fiscalização de pesca, controlo dos 

esquemas de separação de tráfego, prevenção e combate à poluição marítima, prevenção e 

combate a atividades ilegais como narcotráfico, emigração ilegal, tráfico de armas e outras 

ilegalidades em colaboração com outras autoridades nacionais. 

Considerando que, decorrente da necessidade de operacionalizar os sistemas do N.R.P. 

“Mondego”, com os padrões de segurança definidos como referência para a Marinha 

Portuguesa, mostra-se necessário efetuar os trabalhos que visam a RI — MOD — 2.ª fase 

no navio. 

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

Alfeite, S. A., empresa pública constituída pelo Decreto-Lei n.º 33/2009, de 5 de fevereiro, 

consubstanciada pelo contrato de concessão de serviço público de que esta última é titular, 

determina que as ações de manutenção e docagem deverão ser efetuadas nos estaleiros 

navais desta entidade. 

1 — Ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 1, do Despacho n.º 3124/2017, de 17 

de março de 2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, N.º 74, 13 de abril de 2017, conjugado com o disposto nos artigos 

109.º e 106.º do CCP, aplicáveis por força do artigo 280.º do CCP e 201.º n.º 3 e 202.º n.º 

1 do Código do Procedimento Administrativo (CPA) — aprovado em anexo ao Decreto-Lei 

n.º 4/2015 de 7 de janeiro), e em conjugação com os artigos artigos 44.º a 46.º do Código 

do Procedimento Administrativo citado, subdelego no Diretor de Navios, Contra-almirante 

Luís Manuel Ramos Borges, a competência para: 

 

a) Ao abrigo do disposto nos art.os  36.º e 38.º do Código dos Contratos Públicos, 

publicado pelo DL 111-B/2017, de 31 de agosto, autorizar a despesa, no valor de 

651.057,38 € (seiscentos e cinquenta e um mil, cinquenta e sete euros e trinta e oito 

cêntimos) com IVA incluído; 

b) Autorizar a aquisição, pelo preço máximo de 651.057,38 € (seiscentos e cinquenta 

e um mil, cinquenta e sete euros e trinta e oito cêntimos) com IVA incluído, de bens e 

serviços tendentes à RI — MOD — 2.ª fase no NRP “Mondego” à Arsenal do Alfeite, S. A., 

empresa pública constituída pelo Decreto-Lei n.º 33/2009, de 5 de fevereiro, através do 

Orçamento de Estado da Marinha; 

c) Autorizar o procedimento de consulta à Arsenal do Alfeite S. A., com vista à 

aquisição de bens e serviços tendentes à RI — MOD — 2.ª fase no NRP “Mondego”, empresa 

pública constituída pelo Decreto-Lei n.º 33/2009, de 5 de fevereiro; 

d) Nos termos do artigo 106.º do CCP, proceder à outorga, em representação do 

Estado Português do Acordo que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar na 

prestação de serviços de RI — MOD — 2.ª fase no NRP “Mondego”;  

e) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 294.º, 295.º e 296.º, 

302.º, 325.º, 329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação 

contratual: 

 

i) Aplicar as sanções previstas no Acordo; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao Acordo; 
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iii) Autorizar a substituição, liberação e execução de cauções, se forem prestadas; 

iv) Resolver o Acordo, sendo caso disso; 

 

2 — Na minuta do Acordo que titulará a aquisição, deverá estar estabelecido que o 

Acordo em causa entrará em vigor após obtenção de «Visto» ou «Declaração de 

Conformidade» nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 287.º do CCP, conjugado 

com os artigos 130.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, com o disposto nos art. 45.º 

e 48.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 

98/97, de 26 de agosto. 

3 — Nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, conjugado 

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, à autorização e efetivação dos pagamentos, nos termos definidos 

no contrato. 

4 — Nos termos da conjugação do artigo 109.º do CCP, publicado pelo DL 111-B/2017, 

de 31 de agosto, com o artigo 164.º n.º 1 e 3 do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, 

que aprovou o Código do Procedimento Administrativo, ratifico todos os atos entretanto 

praticados no contexto da instrução procedimental praticados pela estrutura orgânica da 

Direção de Navios. 

 

29-01-2018. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 12 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
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PAA 38 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 1555/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO 

SUPERINTENDENTE DO MATERIAL NO DIRETOR DE NAVIOS. 

 

1 — Ao abrigo do Despacho n.º 1035/2018, de 16 de janeiro de 2018, do Almirante 

Chefe do Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 

29 de janeiro de 2018, subdelego no Diretor de Navios, Contra-almirante Luís Manuel 

Ramos Borges, a competência que me é subdelegada para, no âmbito de procedimentos de 

contratação pública, praticar: 

 

a) Os atos previstos nos n.os 4 e 5 do Despacho n.º 2664/2016, de 3 de fevereiro, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 22 de fevereiro de 2016 (Programa 

de Modernização de meia-vida das Fragatas da Classe «Bartolomeu Dias»); 

b) Os atos previstos no n.º 3 do Despacho n.º 2665/2016, de 3 de fevereiro, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 22 de fevereiro de 2016 (Edificação 

das capacidades na área das comunicações das Fragatas da Classe «Bartolomeu Dias»); 

c) Os atos previstos na alínea b) do n.º 3 do Despacho n.º 2666/2016, de 3 de 

fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 22 de fevereiro de 2016 

(Evolved SeaSparrow Missile Block 2); 

d) Os atos previstos nas alíneas f) a i) do n.º 4 do Despacho n.º 3705/2016, de 18 de 

fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, de 14 de março de 2016 

(Modernização dos helicópteros Lynx Mk95); 

e) Os atos previstos no n.º 1 do Despacho n.º 5990/2016, de 21 de abril, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 87, de 5 de maio de 2016 (Navios Patrulha Oceânicos); 

f) Os atos previstos nas alíneas g) a i) do n.º 3 do Despacho n.º 6844/2016, de 11 de 

maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2016 (Baterias 

principais para os submarinos da classe «Tridente»); 

g) Os atos previstos nos n.os 5 a 7 do Despacho n.º 12621/2016, de 9 de outubro, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 20 de outubro de 2016 (Revisões 

intermédias dos NRP «Tridente» e «Arpão»). 

h) Os atos previstos no n.º 5 do Despacho n.º 10294/2014, de 31 de julho de 2014, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 11 de agosto de 2014 (Electronic 

Protective Measures); 

i) Os atos previstos no n.º 4 do Despacho n.º 10295/2014, de 31 de julho de 2014, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 11 de agosto de 2014 (Nato 

Seasparrow Consortium); 

j) Os atos previstos no n.º 4 do Despacho n.º 10297/2014, de 31 de julho de 2014, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 11 de agosto de 2014 (Sistema de 

Comando e Controlo da Plataforma «NAUTOS»); 

k) Os atos previstos no n.º 4 do Despacho n.º 5873/2016, de 22 de abril de 2016, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 85, de 05 de maio de 2016 (Working 

Arrangement «WA» for M Frigates Upkeep Project Under the Program Arrangement 

Modification & Modernization). 

l) Os atos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 e n.º 2.º do Despacho n.º 5210/2017, 

de 25 de maio de 2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 12 de junho 

de 2017 (Sistema de Bordo Harpoon Ship Command — Launch Control System 

«HSCLCWS»); 

m) Os atos previstos no n.º 1 do Despacho n.º 3608/2017, de 31 de março de 2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 28 de abril de 2017 (Construção de 

Duas Embarcações Salva-vidas); 

n) Os atos previstos nas alíneas c) e d) do n.º 1 do Despacho n.º 5240/2017, de 25 

de maio de 2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 14 de junho de 

2017 (Aquisição de mais 6 SICC, no contexto do Contrato n.º 3015002603/DN/015). 

o) Os atos previstos nas alíneas g) e h) do n.º 4 do Despacho n.º 8235/2017, de 10 

de agosto de 2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 21 de setembro 

de 2017, ao abrigo do disposto no n.º 1 do Despacho n.º 9232/2017, de 02 de outubro de 

2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 20 de outubro de 2017 
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(Modernização dos torpedos de combate do tipo “Black shark” dos submarinos da classe 

“Tridente”). 

 

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 9 de janeiro de 2018, ficando por 

este meio ratificados todos os atos entretanto praticados, que se incluam no âmbito desta 

subdelegação de competências. 

 

30-01-2018. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 14 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 


