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Diretivas, Normas, Instruções e Avisos 

 

Avisos: 

 

------- Declaração de Retificação n.º 128/2018: 

 

RETIFICAÇÃO AO DESPACHO N.º 10373/2017, PUBLICADO DO DIÁRIO DA 

REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE, N.º 230 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.1 

 

Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 10373/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, a p. 26930, retifica-se que onde 

se lê: 

 

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

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

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

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

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

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

Marques Rodrigues.» 

 

deve ler-se: 

 

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

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

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

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

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

do 23399 Primeiro-tenente da classe de Administração Naval Rui Alexandre Baptista 

Raposo.» 

 

05-02-2018. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
 

__________________ 
1 O Despacho n.º 10373/2017, foi publicado na OA1 n.º 48/29-11-17 – 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 21 de fevereiro de 

2018, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 20 de fevereiro de 

2018, pelo 20881 Comodoro ANÍBAL JÚLIO MAURÍCIO SOARES RIBEIRO, Diretor de 

Formação, ao 60078 Capitão-de-mar-e-guerra SEF VÍTOR MANUEL RAMOS JOSEFINO, o 

qual se publica: 

 

O 60078 Capitão-de-mar-e-guerra SEF VÍTOR MANUEL RAMOS JOSEFINO, vai deixar a 

efetividade, após quase quarenta anos de dedicação e de bons serviços à Marinha, 

concluindo a sua carreira como Diretor do Centro de Educação Física da Armada, cargo que 

exerceu durante os últimos dois anos. 

Oficial possuidor de sólida formação humana, militar e profissional, dotado de um 

conjunto insigne de qualidades, das quais relevo a lealdade, a frontalidade, o espírito de 

cooperação e a capacidade de bem servir. Revelou iniciativa, competência, sólidos 

desempenho e conhecimentos profissionais na consecução das variadas tarefas inerentes ao 

exercício das funções de direção, com uma gestão criteriosa dos recursos atribuídos. 

Sob a direção do Comandante Ramos Josefino, o Centro de Educação Física da Armada 

(CEFA) procedeu à atualização da documentação de referência sobre as competições 

desportivas na Marinha, ao ajustamento e reorganização da lotação e à atualização do 

regulamento interno. Aproveitando este impulso, foi incrementada a divulgação e o fomento 

da prática desportiva e do exercício físico na Marinha, através da reativação da página do 

CEFA na intranet e de um boletim informativo mensal. 

Estão também associadas à gestão do comandante Ramos Josefino, no campo da 

prática desportiva e do exercício físico, a elaboração sistemática dos Planos de Atividades de 

Educação Física (PAEF), proporcionando a recuperação da condição física e promovendo a 

prática física e desportiva, e a reativação das atividades de lazer, aos fins-de-semana, 

contribuindo para a consolidação do espírito de grupo da "Família Naval". 

Saliento a elevada iniciativa do comandante Ramos Josefino, com relevo para a 

certificação da formação do CEFA, que conduziu à obtenção da certificação do Curso de 

Especialização em Monitor de Educação Física, com os requisitos técnicos do 

desenvolvimento físico e desportivo nacional exigidos pelo Instituto Português do Desporto 

e Juventude para o Treinador de Desporto (nível 1) e a obtenção da certificação do módulo 

de nadador salvador pelo Instituto de Socorros a Náufragos. 

Cumpro assim o grato dever de, ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 

2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvar o 60078 

Capitão-de-mar-e-guerra SEF VÍTOR MANUEL RAMOS JOSEFINO pela forma muito 

competente, digna e dedicada como exerceu as funções de diretor do Centro de Educação 

Física da Armada, culminando, assim, o ciclo de elevados serviços prestados à Marinha 

durante os quarenta anos de carreira em que muito contribuiu para o cumprimento da 

missão e para o prestígio das unidades em que serviu 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 setembro de 

2017, pelo 21586 Capitão-de-mar-e-guerra DAVID AUGUSTO DE ALMEIDA PEREIRA, 

Comandante do NRP Bérrio, ao 23792 Capitão-tenente RUI MIGUEL SERRANO DA PAZ, o 

qual se publica: 

 

Após cerca de 34 meses de comissão de serviço a bordo do NRP Bérrio, dos quais os 

últimos 26 meses foram sob o meu comando, onde exerceu os cargos de Oficial Imediato, 

Chefe dos Serviços Gerais e Oficial de Segurança da Unidade, vai destacar para assumir o 

seu primeiro comando no mar, o 23792 Capitão-tenente RUI MIGUEL SERRANO DA PAZ. 

Oficial com uma larga experiência de mar, consubstanciada em mais de 15 000 horas 

de navegação, o comandante Serrano da Paz revelou, no desempenho das suas exigentes 

funções, ser possuidor de qualidades militares, profissionais e de caráter que, aliadas a uma 
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elevada disponibilidade para colaborar com o seu comandante, em muito contribuíram para 

o bom cumprimento das missões atribuídas ao navio. 

Militar competente e com vontade de bem fazer, sempre colocou as suas capacidades 

ao serviço do navio, evidenciando uma grande sensibilidade no relacionamento com a 

guarnição, bem como com os seus pares, quer ao nível dos restantes navios da esquadra, 

quer com os vários organismos externos com quem teve de se relacionar, granjeando de 

todos o respetivo respeito e consideração. 

No mar, a experiência que, entretanto, adquiriu neste navio de características únicas 

na esquadra, soube o comandante Serrano da Paz, em todas as operações de 

reabastecimento realizadas, liderar uma equipa profissional e competente, garantindo 

segurança, eficiência e eficácia nas várias missões em que o navio participou, 

nomeadamente no CEVACO, nos exercícios LUSITANO 14 e 16, INSTREX 15, 16 e 17/1, nos 

REAL THAW 16 e 17, no CONTEX-PHIBEX 15, no APP/PTB 15, no SWORDFISH 16, na missão 

de apoio logístico à Iniciativa Mar Aberto em 2017, no COASTEX 17, e ainda no PRONTEX 

17, bem como em várias outras ações de treino com os navios da nossa esquadra, ou com 

outras unidades estrangeiras. 

Assim, considero ser de inteira justiça fazer uso da competência que me é conferida 

pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvando o 23792 

Capitão-tenente RUI MIGUEL SERRANO DA PAZ, pelo bom desempenho e profissionalismo 

demonstrados como oficial Imediato, chefe dos serviços gerais e oficial de segurança da 

unidade e pelas qualidades militares, humanas e de caráter evidenciadas no exercício das 

suas funções, que em muito têm contribuído para a eficiência, prestígio e cumprimento da 

missão do NRP Bérrio 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 20994 Capitão-tenente RUI MANUEL 

ZAMBUJO MADEIRA, o qual se publica: 

 

Presta serviço na Esquadrilha de Subsuperfície, há cerca de dois anos, o 20994 

Capitão-tenente RUI MANUEL ZAMBUJO MADEIRA, onde tem desempenhado de forma 

altamente dedicada e competente as funções de Diretor Técnico-Pedagógico da Escola de 

Mergulhadores. 

Durante este período revelou, além de uma sólida formação técnica, uma atitude de 

permanente evolução e aprofundamento das matérias, o que aliado ao seu carisma, 

proatividade, adaptabilidade e capacidade de liderança lhe permitiram cumprir eficazmente 

as tarefas cometidas. 

Do vasto trabalho desenvolvido pelo comandante Zambujo Madeira destaco a 

adaptação da organização da Escola de Mergulhadores de forma a concorrer para a 

Certificação do Sistema de Formação Profissional da Marinha e da reestruturação curricular 

do curso de formação de praças mergulhadores, permitindo o seu alinhamento com o 

Catálogo Nacional de Qualificações, o Regulamento de Mergulho Profissional e com os níveis 

de proficiência da NATO para operadores EOD. 

Foi igualmente assinalável o imprescindível apoio técnico dado à Autoridade Marítima 

Nacional, nomeadamente na emissão de cerca de 75 pareceres referentes a processos de 

reconhecimento de competências no âmbito do mergulho profissional e enquanto membro 

do European Diving Technologie Committee, bem como o facto de ter representado por 

várias vezes Portugal no âmbito do mergulho profissional, integrando o grupo de trabalho 

para identificação de pontos comuns na legislação dos países da União Europeia. 

No âmbito do treino e avaliação das unidades de mergulhadores e navios da Esquadra, 

o comandante Zambujo Madeira foi responsável pela atualização e validação das listas de 

verificação que servem de base às inspeções das unidades de mergulhadores, tendo ainda 

coordenado o desenvolvimento de novas listas para a área da inativação de engenhos 

explosivos, permitindo aferir o estado de prontidão das unidades de mergulhadores à luz 

das recentes atualizações da doutrina NATO. As suas notáveis qualidades militares, 

profissionais e pessoais mostraram-se fulcrais para o excelente desempenho da Escola de 

Mergulhadores, tanto na área da formação como do treino e avaliação, creditando-o como 

um oficial exemplar. 
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Assim, é com toda a justiça que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de 

Disciplina Militar, louvo o 20994 Capitão-tenente RUI MANUEL ZAMBUJO MADEIRA pelo 

elevado desempenho, dedicação e competência evidenciados ao serviço da Escola de 

Mergulhadores, e da Esquadrilha de Subsuperfície, o que me levam a creditá-lo como um 

militar de muito e elevado mérito. 

 

 

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

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 31 de agosto de 

2017, pelo 22489 Capitão-de-fragata PEDRO MANUEL DA CRUZ RAFAEL Comandante do 

NRP Vasco da Gama, ao 21998 Capitão-tenente NUNO ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA, o 

qual se publica: 

 

Por ter sido indigitado para o cargo Intel Planning Officer na NATO Naval Striking And 

Support Forces - STRIKFORNATO, vai destacar do NRP Vasco da Gama, onde desempenhou 

o cargo de Chefe do Departamento de Operações, o 21998 Capitão-tenente da classe de 

Marinha NUNO ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA. 

Possuidor de uma vasta experiência na área das operações navais, o comandante Dias 

de Oliveira é, também, um oficial com uma notável experiência marinheira, resultado de 

múltiplas comissões de serviço prestadas a bordo de unidades navais, bem como, das 

diversas participações em estados-maiores embarcados. Militar excecionalmente organizado 

e determinado, desempenhou as suas funções de forma exemplar, a qual ficou bem patente 

nos diferentes processos de decisão operacional, durante os quais a sua clareza de 

raciocínio, pragmatismo, perseverança e capacidade de liderança se revelaram 

determinantes para o desempenho do navio no mar. 

Evidenciou igualmente apurado sentido de disciplina e de lealdade, aprumo militar e 

espírito de cooperação, qualidades que, no conjunto, contribuíram significativamente para 

uma liderança eficiente e eficaz do seu departamento, num período de significativa 

transformação organizacional, granjeando a confiança, o respeito e amizade de todos, 

superiores e subordinados que com ele privaram. 

Sob o meu comando, o comandante Dias de Oliveira preparou de forma assinalável a 

sua equipa, enquadrada na recém implementada Lotação Normal, para que o navio 

atingisse os padrões de prontidão previstos para a sua classe no Plano de Treino Específico 

(PTE) 2016, sob égide do Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval (CITAN), refletindo-

se no desempenho do NRP Vasco da Gama nas diferentes missões atribuídas, 

designadamente na missão de patrulha das fronteiras europeias no mar Mediterrâneo, no 

âmbito da Agência Europeia FRONTEX - Operação TRITON 2016/2017, nas comemorações 

do Dia da Marinha 2017 e nos exercícios INSTREX 0117, INSTREX 171 e PRONTEX 17, onde 

o NRP Vasco da Gama foi navio-chefe e embarcou o COMPRTMARFOR (CTG 443.20) com o 

respetivo estado-maior. 

O comandante Dias de Oliveira não limitou a sua área de atuação às estritas tarefas do 

seu departamento, tendo, através da sua ação inteligente e dedicada, contribuído de forma 

extraordinária para o desafio da implementação da nova Lotação Normal nesta classe de 

navios, nos processos de gestão e planeamento interno e, em especial, no treino próprio da 

guarnição. 

Assim, é com particular agrado que, ao abrigo da competência que me é conferida 

pelo artigo 21.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 21998 Capitão-tenente da 

classe de Marinha DIAS DE OLIVEIRA pelo seu elevado desempenho, alicerçado no conjunto 

das suas qualidades militares e técnicas, que considero ter contribuído para a eficiência, 

bom cumprimento da missão e prestígio do NRP Vasco da Gama e 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 415797 Primeiro-sargento MQ RICARDO ANTÓNIO ALMEIDA PINA, o 

qual se publica: 

 

O sargento Almeida Pina é um militar excecional, detentor de uma elevada 

competência técnico-profissional, pautado pelo profissionalismo, demonstrando um enorme 

empenho e rigor no desempenho das suas funções. Trabalhador incansável, perseverante e 
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muito dedicado, sempre demonstrou um elevado espírito de responsabilidade e uma 

excecional capacidade para ultrapassar os obstáculos com que se deparou. 

Militar honesto e cumpridor da sua palavra, bastante acessível e muito camarada, com 

elevado sentido do humano, o que, aliado à sua constante disponibilidade, o tornam muito 

respeitado não só na sua equipa, bem como a um nível geral de toda a guarnição, 

constituindo-se como uma referência pela sua aptidão para conduzir homens, unindo todas 

as secções e contribuindo para a criação de uma harmonia dentro do seu serviço, o que em 

muito contribuiu para o sucesso do mesmo. 

Enquanto sargento mais antigo 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 incansável entrega ao serviço, o seu espírito crítico e construtivo, aliados à sua 

vasta experiência nas áreas em que serviu, foram atributos absolutamente relevantes no 

apoio ao comando, contribuindo de forma preponderante para o aprontamento do navio 

para as diversas missões atribuídas, nomeadamente, em onze 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 415797 

Primeiro-sargento MQ RICARDO ANTÓNIO ALMEIDA PINA, 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, de 10 de janeiro de 

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

2017, pelo 20881 Comodoro ANÍBAL JÚLIO MAURÍCIO SOARES RIBEIRO, Diretor de 

Pessoal, ao 9304202 Primeiro-sargento A PEDRO FERNANDO RIBEIRO ROBERTO GONZAGA, 

o qual se publica: 

 

O 9304202 1SAR A PEDRO FERNANDO RIBEIRO ROBERTO GONZAGA presta serviço há 

cerca de 42 meses na Secção de Planeamento, Controlo e Auditoria da Repartição de 

Situações e Efetivos da Direção de Pessoal. 

O 1SAR Roberto Gonzaga demonstra ao longo da sua comissão de serviço, no cargo de 

Adjunto do Chefe da Secção, capacidades e aptidões técnicas e de organização, que provém 

do valor agregado adquirido das experiências de carreira anteriormente vivenciadas e da 

permanente vontade de evoluir e mais saber, que coloca consistentemente nas tarefas que 

lhe foram atribuídas. 

Destaca-se a gestão da página da Repartição na WISE, proveito da sua formação na 

área da programação informática, o papel desempenhado no âmbito da equipa de inspeções 

técnicas setoriais da área do pessoal, designadamente na vertente da análise 

organizacional, na definição e controlo da informação externa veiculada pela seção e no 

trabalho de rotina desenvolvido. 

O sargento Gonzaga é um elemento de referência na elaboração do Plano de Aquisição 

de Pessoal, na elaboração das diversas apresentações institucionais da Direção de Pessoal, 

assim como na estruturação de dados do Sistema de Informação Integrado do Pessoal, 

onde sempre o seu desempenho foi notado e fundamental para o alcançar dos objetivos 

delineados. 

Enlevam-se, igualmente, as suas relevantes caraterísticas pessoais, que sempre se 

pautaram por elevados padrões de dedicação, disponibilidade, lealdade e responsabilidade, 

sobressaindo-se pelo brio e empenho colocados na realização de todas as tarefas que lhe 

foram acometidas, o que permitiu agregar, sistematicamente, valor positivo ao trabalho 

realizado. 

Releva-se, ainda, a facilidade que sempre manifestou nas relações interpessoais 

atenta a sua lisura no trato, sentido de disciplina, espírito de cooperação, conduta, 

aparência e atitude, o que conjugado com a inteligência e bom senso que coloca nos seus 

atos, em paralelo com os princípios de cooperação e disponibilidade permanentes que 
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dispensa para com todos que com ele convivem e trabalham, aptidões das quais se deve 

dar a devida pública notícia. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9304202 1SAR A PEDRO FERNANDO RIBEIRO 

ROBERTO GONZAGA, pela elevada competência profissional, extraordinário desempenho e 

dedicação, admiráveis qualidades pessoais e militares, aptidões e desempenho que 

contribuíram indubitavelmente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da 

Direção de Pessoal 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 setembro de 

2017, pelo 20881 Comodoro ANÍBAL JÚLIO MAURÍCIO SOARES RIBEIRO, Diretor de 

Pessoal, ao 6310693 Primeiro-sargento TF PEDRO NUNO MARTINS BARRETO, o qual se 

publica: 

 

O 6310693 1SAR TF PEDRO NUNO MARTINS BARRETO presta serviço há cerca de 31 

meses na Secção de Planeamento, Controlo e Auditoria da Repartição de Situações e 

Efetivos da Direção de Pessoal. 

Ao longo de todo o período da sua comissão de serviço nesta secção, o sargento 

Martins Barreto demonstrou, consistentemente, ser possuidor de relevantes qualidades 

pessoais e profissionais bem como de organização e coordenação que se evidenciaram na 

forma como executou todas as tarefas que lhe foram atribuídas. 

Enleva-se a preparação das palestras institucionais da Direção de Pessoal, a 

elaboração de diversos relatórios de apoio à gestão, a estruturação de dados do Sistema 

Integrado de Informação do Pessoal que habilitam uma avisada decisão superior, assim 

como a definição da proposta do Plano de Aquisição de Pessoal, tendo sempre a relevância 

do seu contributo sido decisiva para o alcançar da missão da secção, resultando na 

consistente superação de todos os desafios que lhe foram colocados. 

Prosseguiu consistentemente elevados padrões de desempenho que estão patenteados 

na forma como sempre refletiu no seu trabalho princípios de consistência e melhoria 

continua, evidenciado nos elevados níveis de produtividade e consistência demonstrados, 

caracterizando-se, sempre, pela tenacidade e perseverança no alcançar dos objetivos 

traçados. 

Em complemento, relevam-se, ainda, as notáveis aptidões de carácter e sociais e 

morais que sempre demonstrou, nomeadamente a sua determinação, autodomínio, 

sociabilidade, espírito de cooperação, conduta e iniciativa e eficácia que o pautaram como 

um elemento de referência e elo fundamental no seio organizacional. 

A sua lisura no trato e sentido de disciplina foram deveras notadas e enquadrantes do 

modo como sempre modelou as suas relações interpessoais, que o capitalizaram como um 

elemento de referência para com todos os que com ele interagem. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 6310693 1SAR TF PEDRO NUNO MARTINS 

BARRETO, pela elevada competência profissional, extraordinário desempenho e dedicação, 

admiráveis qualidades pessoais e militares, aptidões e desempenho que contribuíram 

indubitavelmente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Direção de 

Pessoal 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 14 de setembro de 

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

NRP Álvares Cabral, ao 9331702 Primeiro-sargento A MAURO JORGE DE JESUS MACHADO, 

o qual se publica: 

 

Após ter cumprido uma comissão de embarque de 30 meses a bordo do NRP Álvares 

Cabral, onde desempenhou o cargo de Chefe da Secção de Artilharia do Serviço de Armas e 

Fiel de Armas, vai destacar o 9331702 Primeiro-sargento A MAURO JORGE DE JESUS 

MACHADO. 

Durante a comissão de embarque do sargento A Machado o navio cumpriu um intenso 

programa de atividade operacional do navio, de onde se destacam o exercício JOINT 
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WARRIOR 15, as ações de treino nacional e internacional (POST 2016), a missão SNMG1 

2016, a missão de cooperação técnico-militar MAR ABERTO 17 nas Repúblicas de Cabo 

Verde e São Tomé e Príncipe, e a participação em diversas missões de soberania que este 

navio teve atribuídas durante a sua comissão. 

Militar possuidor de excelente formação técnico-profissional, reúne, igualmente, um 

assinalável conjunto de qualidades pessoais, traduzidas em inquestionável disciplina, 

lealdade, dedicação ao serviço e qualidades pedagógicas. A sua capacidade de organização, 

sentido de missão e forte capacidade de chefia, resultaram numa natural liderança e 

motivação dos militares da Secção de Artilharia, granjeando de forma inata o respeito e 

admiração de superiores hierárquicos e de subordinados. 

Na componente técnica, permitiu manter sempre uma elevada disponibilidade e 

aprontamento dos equipamentos e sistemas de armas da sua responsabilidade, tendo 

demonstrado nas diversas vezes que surgiram anomalias uma forte determinação, 

perseverança e empenho na sua resolução. Dotado de um elevado sentido de 

responsabilidade e aprumo, o sargento A Machado manteve a Secção de Artilharia 

organizada cultivando a manutenção de elevados padrões de limpeza e arrumação. 

Paralelamente, é de realçar o inquestionável profissionalismo com que desempenhou 

as funções de Sargento de Dia e Sargento de Quarto à Ponte, não menos exigentes que as 

do seu cargo específico e, após transição do navio para lotação normal, as de Chefe de 

Divisão ao Departamento de Armas e Eletrónica. Nesta componente, mostrou sempre 

vontade de aprender e de aperfeiçoar as respetivas competências. Prova da sua assinalável 

determinação e capacidade de organização foi a forma como conseguiu conciliar as suas 

funções a navegar com a gestão das atividades da sua secção, onde se destacam os 

preparativos e condução de séries de tiro, e as diversas manutenções corretivas em que 

esteve envolvido, não descurando nenhuma das componentes e conseguindo resultados 

muito positivos em ambos. 

Aliado à sua competência técnico-profissional o sargento A Machado é reconhecido 

pela camaradagem, frontalidade e senso-comum, sendo um modelo para os seus pares, 

garantindo o maior respeito e amizade junto de todos, contribuindo de forma muito 

significativa para a coesão da guarnição como um todo. 

Assim, é com inteira justiça que faço uso da competência que me confere o n.º 2 do 

artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvando o 9331702 Primeiro-sargento A 

MAURO JORGE DE JESUS MACHADO, pelo seu excelente desempenho, alicerçado num 

conjunto relevante de qualidades humanas, militares e profissionais, contribuindo de forma 

dedicada, leal e eficiente para o cumprimento da missão do NRP Álvares Cabral 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 9329006 Primeiro-marinheiro L FRANCISCO JOSÉ CARDOSO 

RAMOS, o qual se publica: 

 

Presta serviço nesta unidade, desde outubro de 2013, o 9329006 Primeiro-marinheiro 

L FRANCISCO JOSÉ CARDOSO RAMOS, onde vem desempenhando com elevada 

competência as funções de Encarregado do Paiol e, em acumulação, o cargo de Adjunto do 

Cantineiro. 

No desempenho das suas funções o marinheiro Ramos demonstrou desde sempre um 

elevado profissionalismo, dedicação, disponibilidade, iniciativa e eficácia, sentido de 

responsabilidade e vontade de melhorar o serviço, o que contribuiu de forma decisiva para a 

antecipada preparação das missões do navio e, consequentemente, para o bom 

funcionamento do Serviço de Abastecimento. 

É de enaltecer o empenho demonstrado em todo o processo de centralização dos 

paióis de bordo, bem como o seu desempenho durante a última comissão na Zona Marítima 

dos Açores, durante a qual, devido à ausência do Chefe da Secção de Material/Financeira, 

desempenhou, em acumulação, as suas funções, com elevada dedicação, profissionalismo, 

disponibilidade, revelando também uma boa capacidade de liderança da restante equipa. 

Militar muito dedicado e com um permanente espírito de bem servir, constituindo-se 

como uma referência pelas suas competências técnico-profissionais e, acima de tudo, pela 

permanente disponibilidade perante o serviço, bem como o otimismo e perseverança 
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revelados sempre que surgiram novos desafios, atributos absolutamente relevantes no 

apoio ao comando, contribuindo de forma preponderante para o aprontamento do navio 

durante o exigente período de manutenção da RI 14, assim como, no aprontamento para as 

diversas missões atribuídas, nomeadamente, nas provas de mar, no Plano de Treino de 

Segurança (PTS), no Plano de Treino Básico (PTB), ambos precedidos de Avaliação dos 

Padrões de Prontidão (APP), em treze missões SAR na área do Continente, 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 

9329006 Primeiro-marinheiro L FRANCISCO JOSÉ CARDOSO RAMOS, 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 15 de setembro de 

2017, pelo 20192 Capitão-tenente ANTÓNIO JÚLIO FREITAS SANTO GUARDADO NETO, 

Comandante do NRP Figueira da Foz, ao 9305409 Primeiro-marinheiro EM GONÇALO 

BERNARDINO FAÚLHA, o qual se publica: 
 

Após quarenta e três meses de serviço prestados a bordo do NRP Figueira da Foz, vai 

destacar o 9305409 Primeiro-marinheiro EM GONÇALO BERNARDINO FAÚLHA, que exerceu 

o cargo de Encarregado da Subsecção de Sistemas de Apoio da Secção de Limitação de 

Avarias do Serviço de Propulsão e Energia do navio. 

O marinheiro Faúlha é um militar dotado de elevadas qualidades pessoais e 

profissionais das quais eu realço a lealdade, profissionalismo e dedicação, evidenciando 

sempre uma elevada iniciativa e perseverança na resolução das avarias de todos os 

sistemas à sua carga, revelando-se assim como um excelente auxiliar do chefe de secção e 

de serviço. 

Na condução e manutenção dos referidos sistemas, dos quais se destacam o sistema 

de refrigeração e ar condicionado, ventilação geral, produção e armazenamento de água 

doce, sistemas de ar comprimido, circuitos hidráulicos e sistemas de esgoto e tratamento de 

resíduos, revelou sempre uma proeminente determinação, empenho e disponibilidade para 

com o serviço, que contribuíram indubitavelmente para a elevada taxa de disponibilidade de 

todos estes sistemas e consequentemente da do navio. 

Importa ainda destacar, dentro do seu espírito de cooperação, a sua atitude 

voluntariosa, indo muito além do seu dever, ao assumir o cargo de patrão das duas 

embarcações do navio por um largo período de indisponibilidade do militar indicado para 

este cargo, tendo assim permitido manter a capacidade da sua operação. 

De enaltecer também o seu excelente desempenho durante a realização do Plano de 

Treino Básico (PTB), durante o qual recebeu rasgados elogios por parte de elementos da 

equipa do Departamento de Treino e Avaliação do CITAN, pelas capacidades multifacetadas 

demonstradas, tanto nos exercícios da sua área técnica, como nos restantes. 

O marinheiro Faúlha evidenciou-se assim por ser um militar muito disciplinado, 

prestável, voluntarioso e educado, com um forte espírito de camaradagem e cooperação, 

revelando sempre uma grande honestidade e permanente dedicação ao navio, tomando-se 

um elemento de referência a bordo, atitudes estas que lhe granjearam o respeito e estima 

de todos os que com ele privaram e que o referenciam como um exemplo a seguir. 

Importa ainda referir que o contributo do marinheiro Faúlha assumiu particular 

relevância num quadro de intensa e exigente atividade operacional contabilizando um total 

de 7200 horas de navegação, das quais se destacam duas missões à Zona Marítima dos 

Açores, uma missão à Zona Marítima do Norte, vinte missões SAR ZEE do Continente, três 

exercícios navais (INSTREX 2015 e 2017, SEABORDER 2015), duas operações de combate à 

imigração irregular no Mediterrâneo ocidental e central (INDALO 2014 e TRITON 2016), 

uma missão no âmbito da cooperação técnico-militar com a Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa no Golfo da Guiné e na costa Ocidental Africana (MAR ABERTO 2016) e 

uma missão de fiscalização da atividade da pesca nos grandes bancos da Terra Nova (NAFO 

2015). 
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Assim, é com grande satisfação que, ao abrigo da competência que me é conferida 

pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9305409 

Primeiro-marinheiro EM GONÇALO BERNARDINO FAÚLHA, pelo elevado desempenho 

evidenciado nesta sua comissão a bordo, tendo assim contribuído para a eficiência, prestígio 

e cumprimento da missão do NRP Figueira da Foz 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 7 de agosto de 

2017, pelo 20993 Capitão-tenente JOÃO PAULO NOGUEIRA MADALENO GALOCHA, 

Comandante do NRP Viana do Castelo, ao 9352910 Primeiro-marinheiro EM RC FERNANDO 

JORGE ALVES LOPES, o qual se publica: 

 

Após ter prestado serviço durante cerca de dois anos e meio a bordo do NRP Viana do 

Castelo onde desempenhou o cargo de Operador da Secção das Máquinas Principais, vai 

destacar o 9352910 Primeiro-marinheiro EM FERNANDO JORGE ALVES LOPES. 

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

elevado sentido de disciplina, lealdade e honestidade. Apesar de ser um jovem marinheiro, 

possui sólidos conhecimentos técnico-profissionais que, aliados à sua vontade de bem fazer 

e inegável espírito de interajuda e camaradagem, permitiram-lhe revelar, de forma 

constante e sustentada, elevados níveis de desempenho e eficácia que se refletiu como uma 

mais-valia para o serviço de propulsão e energia e cumulativamente para o cumprimento 

das missões atribuídas. 

O Primeiro-marinheiro Alves Lopes sempre demonstrou grande zelo, empenho e 

espírito de sacrifício nas várias atividades em que o navio tem sido envolvido, ingrediente 

fundamental nas áreas sob sua responsabilidade. Trabalhador incansável e extremamente 

organizado, revelou sempre elevada disponibilidade e dedicação, promovendo um bom 

ambiente de trabalho no serviço de propulsão e energia. 

A ação do marinheiro Alves Lopes, desenvolvida num quadro de intensa e muito 

exigente atividade operacional, assumiu particular relevo no cumprimento das missões em 

que o navio esteve envolvido, designadamente na operação NAFO 2015 de controlo da 

atividade de pesca ao largo da costa do Canadá, na operação de controlo da fronteira 

externa da União Europeia FRONTEX – INDALO 15; na missão à Zona Marítima dos Açores e 

nas nove missões de atribuição ao dispositivo de Busca e Salvamento Marítimo na Região 

de Busca e Salvamento de Lisboa. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, considero de inteira justiça louvar o 9352910 

Primeiro-marinheiro EM FERNANDO JORGE ALVES LOPES pelo seu excelente desempenho, 

alicerçado num conjunto relevante de qualidades humanas, militares e profissionais que 

muitos contribuíram para a eficiência, prestígio e cumprimento missão do NRP Viana do 

Castelo 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 9315513 Segundo-marinheiro EM RC ANDRÉ ESTEVÃO VELHO 

ALEXANDRE, o qual se publica: 

 

Por ter sido nomeado para prestar serviço numa outra unidade, vai destacar o 

9315513 Segundo-marinheiro EM RC ANDRÉ ESTEVÃO VELHO ALEXANDRE, após três anos 

e sete meses de comissão, ao longo da qual desempenhou com elevada competência as 

funções de Operador de Geradores e Técnico de Manutenção na Secção dos Sistemas 

Auxiliares. 

O marinheiro Alexandre é um militar excecional, exemplarmente obediente e leal, 

pautado pelos mais nobres princípios, destacando-se pela sua dedicação, espírito de missão, 

conduta exemplar e sentido de responsabilidade demonstradas no exercício das suas 

funções. Apesar de jovem e relativamente moderno, possui um conjunto de qualidades que 

o afirmam como muito valoroso, apresentando um elevado valor agregado em virtude de 

ter pertencido a praticamente todas as secções dos Serviços de Máquinas e Limitação de 

Avarias. 
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Os seus conhecimentos técnicos aliados ao seu sentido do dever e ao elevado espírito 

de camaradagem para com os seus pares e superiores hierárquicos, algo que advém da sua 

enorme humildade e predisposição para colaborar com outras secções e serviços, 

contribuíram significativamente para o sucesso do Serviço de Máquinas, assim como de 

outras secções com as quais colaborou quando estas necessitaram. 

A sua dedicação e a incansável entrega ao serviço, aliadas à sua experiência nas áreas 

em que serviu, foram atributos absolutamente relevantes no apoio ao comando, 

contribuindo de forma preponderante para o aprontamento do navio durante o exigente 

período de manutenção da RI 14, assim como, no aprontamento para as diversas missões 

atribuídas, nomeadamente, nas provas de mar, no Plano de Treino de Segurança (PTS), no 

Plano de Treino Básico (PTB), ambos precedidos de Avaliação dos Padrões de Prontidão 

(APP), em treze missões SAR na área do Continente, 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 Disciplina Militar, louvo o 9315513 

Segundo-marinheiro EM RC ANDRÉ ESTEVÃO VELHO ALEXANDRE, 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 3 de outubro de 

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

Faróis, ao 36000194 Faroleiro Técnico Subchefe SÉRGIO JOSÉ LOPES CARDOSO, o qual se 

publica: 

 

O 36000194 Faroleiro Técnico Subchefe SÉRGIO JOSÉ LOPES CARDOSO presta serviço 

na Direção de Faróis desde 28 de fevereiro de 1994, exercendo as funções de Técnico da 

Oficina de Eletrónica. 

Decorrente do seu extenso período de permanência na Direção de Faróis (DF) e mercê 

da sua vasta e reconhecida experiência técnico-profissional, determinação e vontade de 

bem-fazer, o Faroleiro Técnico Subchefe Sérgio José Lopes Cardoso tem evidenciado grande 

proficiência e eficácia em todos os trabalhos por si realizados nas vertentes da manutenção, 

reparação e remodelação dos múltiplos dispositivos de assinalamento marítimo que se 

encontram sob a alçada da responsabilidade da DF. Invariavelmente, o seu contributo tem 

passado pela proposta e apresentação de soluções técnicas bem fundamentadas e 

tecnicamente muito consistentes. O seu desempenho faz-se de igual modo sentir, de forma 

robusta e consistente, no sempre desafiante processo de análise e subsequente resolução 

das anomalias técnicas que invariavelmente, e de forma aleatória, surgem nos sistemas de 

controlo do funcionamento dos sistemas iluminantes da rede de faróis. 

Dotado de uma grande generosidade, entrega e espírito de missão, tem conseguido 

sempre contribuir para a fomentação e dinamização de excelentes relações de trabalho no 

seio das equipas técnicas que tem integrado. A sua postura aliada à sua reconhecida valia 

técnica tem possibilitado a realização de diversos trabalhos com elevado grau de 

sensibilidade e complexidade. Desses trabalhos, relevam-se os realizados no âmbito do 

Sistema Costa Segura, nomeadamente os que enformaram a estruturação da componente 

elétrica e eletrónica associada à instalação do radar nas viaturas de vigilância costeira, a 

instalação e a programação de diversos equipamentos integrantes do referido sistema, e a 

extensa e desafiante atividade técnica desenvolvida nas ilhas Selvagens decorrente do 

processo de edificação e capacitação da estrutura da Autoridade Marítima Nacional nessas 

ilhas. Essa atividade, e de forma sumária, traduziu-se no forte contributo por si dado na 

edificação e instalação de três sistemas fotovoltaicos para a produção e distribuição de 

energia elétrica, instalação e ativação de um radar na ilha Selvagem Grande e de um sensor 

eletro-ótico na ilha Selvagem Pequena, e a substituição dos sistemas iluminantes e 

energéticos dos dois farolins existentes. 

O contributo dado pelo 36000192 Faroleiro Técnico Subchefe Cardoso tem-se também 

feito sentir de forma acentuada na vertente da formação, nomeadamente no leccionamento 

de diversos módulos formativos do Curso de Formação de Faroleiros (CFY24) e do Curso 
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Complementar de Faroleiros (CFY21), bem como nas diversas ações de formação 

ministradas aos agentes da Polícia Marítima na vertente da operação das viaturas de 

vigilância costeira. 

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

louvo o 36000194 Faroleiro Técnico Subchefe SÉRGIO JOSÉ LOPES CARDOSO pelo 

excelente trabalho que tem vindo a desenvolver, consequência da sua postura, dedicação, 

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 36000596 Faroleiro de 1.ª Classe ANTÓNIO JOSÉ MACHADO, o qual se publica: 

 

O 36000596 FAROL 1CL ANTÓNIO JOSÉ MACHADO presta serviço na Direção de Faróis 

desde 24 de julho de 2014, exercendo o cargo de Chefe da Secção de Obras do Serviço de 

Infraestruturas. 

No desempenho das suas funções, é de todo justo realçar o seu elevado 

profissionalismo, lealdade, dedicação, espírito de cooperação e sentido das 

responsabilidades como fatores determinantes na caracterização da sua presença na 

Direção de Faróis ao longo dos últimos três anos. A aglutinação destas suas características 

pessoais traduz-se, de forma inequívoca, no excelente desempenho por si revelado ao longo 

do referido período. 

O FAROL 1CL Machado, decorrente do seu encargo, tem coordenado e executado 

numerosas ações de reabilitação de infraestruturas afetas à área de responsabilidade da 

Direção de Faróis, tais como faróis, farolins e residências pertencentes ao parque 

habitacional supervisionado pela Direção de Faróis. A sua ação fez-se ainda sentir de forma 

muito acentuada, ao longo de três meses, no decurso da realização das duas primeiras 

missões às ilhas Selvagens decorrentes do processo de edificação e capacitação da 

estrutura da Autoridade Marítima Nacional nas Selvagens. Nesse âmbito, o FAROL 1CL 

Machado desempenhou um papel de extrema importância na coordenação e execução, na 

ilha Selvagem Grande, da reabilitação e consolidação da laje de assentamento do abrigo 

que contém o sistema energético fotovoltaico para o radar do Sistema Costa Segura, a 

edificação dos compartimentos, junto à casa dos vigilantes da natureza, destinados a 

albergar o grupo eletrogéneo Diesel, o sistema energético fotovoltaico e as unidades 

dessalinizadoras, a extensão e o alargamento da rampa de acesso ao Posto Marítimo das 

Selvagens e a edificação do hangar para abrigo da semirrígida da equipa da Polícia 

Marítima. Este seu contributo, alicerçado na sua reconhecida experiência e conhecimento 

técnico na área da alvenaria, foi notoriamente reconhecido por todos os elementos que 

integraram as equipas técnicas multidisciplinares que constituíram ambas as missões. 

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

louvo o 36000596 FAROL 1 CL ANTÓNIO JOSÉ MACHADO pelo excelente trabalho que tem 

vindo a desenvolver na Direção de Faróis, fruto da sua elevada dedicação, 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 36000299 Faroleiro de 1.ª Classe OSVALDO DA CONCEIÇÃO CONCHA 

RODRIGUES, o qual se publica: 

 

O 36000299 FAROL 1CL OSVALDO DA CONCEIÇÃO CONCHA RODRIGUES presta 

serviço na Direção de Faróis desde 27 de julho de 2012, exercendo o cargo de Encarregado 

da Oficina de Decapagem e Pintura do Serviço de Mecânica e Balizagem. 

Ao longo dos últimos cinco anos, e no desempenho das suas funções, o FAROL 1CL 

Concha Rodrigues tem revelado uma permanente determinação e eficácia no cumprimento 

das mais diversas solicitações técnicas que lhe têm sido colocadas na vertente da 

serralharia mecânica, nomeadamente na componente da decapagem, pintura e beneficiação 
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das múltiplas e variadas estruturas e equipamentos que constituem o vasto sistema de 

assinalamento marítimo, factos esses que o têm creditado como um elemento de grande 

valor e que muito tem contribuído para a qualidade do apoio prestado pelo Serviço de 

Mecânica e Balizagem no cumprimento da missão da Direção de Faróis. A sua ação, 

decorrente da multidisciplinaridade da formação técnico-profissional de que é detentor, tem 

de igual modo feito sentir-se no processo de criação do Centro de Manutenção da 

Autoridade Marítima Nacional. 

Decorrente do seu encargo, e face à sua valência técnica, o FAROL 1CL Rodrigues no 

âmbito do projeto de implementação e capacitação da Estrutura da Autoridade Marítima 

Nacional nas ilhas Selvagens, participou voluntariamente, ao longo de três meses, nas duas 

primeiras missões técnicas realizadas para o efeito. O seu voluntarismo, desempenho 

técnico e resistência física tiveram papel relevante no seio da equipa da missão, 

nomeadamente nos exigentes e difíceis processos de edificação de ambas as infraestruturas 

para os dois sistemas energéticos foto voltaicos, instalados na ilha Selvagem Grande, 

associados ao radar do Sistema Costa Segura e à casa dos Vigilantes da Natureza/Posto 

Marítimo das Selvagens. O seu contributo foi ainda extensível, e de igual modo notório, na 

edificação da estrutura metálica do hangar para abrigo da semirrígida da Policia Marítima, 

instalação e operacionalização de duas unidades dessalinizadoras, instalação do sistema de 

filtragem e esterilização da água doce e ainda na construção do sistema de alagem para a 

semirrígida AMN-10-SG Barracuda da Polícia Marítima. 

Militarizado disciplinado e de trato sempre correto, com uma postura pautada pela 

disponibilidade, discrição e responsabilidade, emprega no seu relacionamento uma elevada 

correção e ponderação, nunca se poupando a esforços, granjeando assim o respeito e a 

consideração dos seus pares e superiores hierárquicos. 

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

louvo o 36000596 FAROL 1CL OSVALDO DA CONCEIÇÃO CONCHA RODRIGUES pelo 

desempenho evidenciado, fruto das suas qualidades técnico-profissionais, do seu 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. 

  

 

------- 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 360001699 Faroleiro de 2.ª Classe JOÃO JOSÉ MORENO COELHO PALMA, o qual 

se publica: 

 

O 36001699 FAROL 2CL JOÃO JOSÉ MORENO COELHO PALMA presta serviço na 

Direção de Faróis desde 1 de julho de 2015, exercendo o cargo de Adjunto do Chefe da 

Secção de Obras do Serviço de Infraestruturas. 

No decurso da sua permanência na Direção de Faróis (DF), o FAROL 2CL Coelho Palma 

tem demonstrado ser um elemento extremamente cooperante, leal e plenamente 

empenhado no cumprimento das tarefas que lhe são atribuídas. As suas valências técnicas 

são de alguma forma caracterizadas pela multidisciplinaridade que é apanágio dos 

faroleiros, sendo, no entanto, de realçar o seu crescendo desempenho na realização de 

atividades na área da alvenaria. Estes fatores associados à sua permanente disponibilidade 

para com o serviço, fazem com que o seu desempenho técnico-profissional seja fator de 

relevo na DF. 

O cunho do contributo do FAROL 2CL Coelho Palma tem sido vertido em projetos de 

reabilitação de diversas infraestruturas associadas à rede de assinalamento marítimo, 

nomeadamente faróis e farolins, assim como no processo de manutenção das 

infraestruturas existentes na DF. O seu voluntarismo e a sua cada vez mais consolidada 

valência técnica na área da alvenaria, viabilizaram a sua participação voluntária e 

extremamente ativa em duas das três missões técnicas realizadas nas ilhas Selvagens no 

âmbito do processo de edificação e capacitação da Estrutura da Autoridade Marítima 

Nacional nesse subarquipélago. Ao longo de três meses, sob intensa exigência técnica e 

física, o FAROL 2CL Coelho Palma manteve uma desenvoltura extremamente participativa e 

eficaz aquando da realização de trabalhos tão diversificados como o reforço da laje de 

assentamento da infraestrutura de abrigo da unidade energética para o radar do Sistema 

Costa Segura, edificação do compartimento para o grupo eletrogéneo de apoio, extensão e 
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alargamento da rampa de acesso à Enseada das Cagarras e a edificação do hangar de 

abrigo da semirrígida da equipa da Polícia Marítima. Todas estas atividades, pautadas pela 

necessidade de desembarque e movimentação de diversas toneladas de material e 

equipamentos, contaram sempre com a sua pronta e enérgica participação. 

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

louvo o 36001699 FAROL 2CL JOÃO JOSÉ MORENO COELHO PALMA pelo desempenho 

evidenciado, resultado da sua valia técnica, espírito de cooperação e dedicação 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, à 28302979 Assistente Operacional ANA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MARQUES, o 

qual se publica: 

 

A 28302979 Assistente Operacional ANA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MARQUES 

presta serviço na Direção de Faróis desde 14 de janeiro de 1974, onde durante mais de 

trinta e cinco anos exerceu as funções de telefonista, exercendo atualmente as funções de 

gestão e processamento do expediente da Secretaria Central da Direção de Faróis e 

colaboração na operação do sistema MMHS. 

A reconhecida e incontestável competência profissional da ASS OP Ana Maria, 

associada às suas inegáveis qualidades pessoais e de relacionamento humano, têm sido 

fatores determinantes no rigor e na qualidade do trabalho que durante mais de quarenta e 

três anos tem vindo a realizar na Direção de Faróis. Responsável, correta e de trato afável, 

revela uma postura onde impera o bom senso, o compromisso e a elevada disponibilidade 

para com as tarefas que lhe são incumbidas. O profundo conhecimento dos processos 

administrativos e a experiência profissional de que é detentora, traduzem-se numa 

mais-valia de irrefutável valor para a Direção de Faróis. 

A conciliação do seu espírito de iniciativa, elevado voluntarismo e um comportamento 

exemplar, revelando sempre lealdade para com os pares e superiores, constituem fatores 

de referência e de catalisação do respeito e consideração de todos que consigo trabalham 

diariamente. 

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

louvo a 28302979 Assistente Operacional ANA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MARQUES 

pela competência profissional, dedicação e espírito de cooperação demonstrados no 

desempenho das suas funções e considero que os serviços por si prestados contribuíram de 

forma significativa para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Autoridade 

Marítima Nacional, daí advindo prestígio para a Marinha. 

 

 

Condecorações: 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 2.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 b) 

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 2.ª Classe, ao militar 

seguinte: 

  

20994 Capitão-tenente  RUI MANUEL ZAMBUJO MADEIRA 
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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: 

 

910589 Sargento-ajudante T PEDRO JOSÉ ANTUNES FERNANDES 

913888 Primeiro-sargento L PAULO JORGE FERNANDES DOS SANTOS 

118597 Primeiro-sargento C EMANUEL JOSÉ SANTOS VALENTE 

9315297 Primeiro-sargento TF JOSÉ MANUEL REI FERNANDES 

 

 

------- 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: 

 

9358704 Primeiro-marinheiro V MARCIO JOSÉ BOURA DE SOUSA 

9301705 Primeiro-marinheiro L ANA MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO 

9336705 Primeiro-marinheiro L DÁLIA CARINA GONÇALVES CARVALHO RIBEIRO 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 1.ª Classe 

 

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

2018: 

 

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

do número 1 artigo 26.º, da alínea a) 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 1.ª Classe, ao militar seguinte: 

 

60078 Capitão-de-mar-guerra SEF VÍTOR MANUEL RAMOS JOSEFINO 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 2.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 b) 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 2.ª Classe, aos militares seguintes: 

 

23792 Capitão-de-fragata  RUI MIGUEL SERRANO DA PAZ 

21998 Capitão-tenente  NUNO ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA 
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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: 

 

415797 Primeiro-sargento MQ RICARDO ANTÓNIO ALMEIDA PINA 

9304202 Primeiro-sargento A PEDRO FERNANDO RIBEIRO ROBERTO GONZAGA 

6310693 Primeiro-sargento TF PEDRO NUNO MARTINS BARRETO 

9331702 Primeiro-sargento A MAURO JORGE DE JESUS MACHADO 

 

 

------- 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: 

 

9329006 Primeiro-marinheiro L FRANCISCO JOSÉ CARDOSO RAMOS 

9305409 Primeiro-marinheiro EM GONÇALO BERNARDINO FAÚLHA 

9352910 Primeiro-marinheiro EM    RC FERNANDO JORGE ALVES LOPES 

9315513 Segundo-marinheiro EM    RC ANDRÉ ESTEVÃO VELHO ALEXANDRE 

 

 

------- 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: 

 

36000194 Faroleiro Técnico  SÉRGIO JOSÉ LOPES CARDOSO 

36000596 Faroleiro de 1.ª Classe  ANTÓNIO JOSÉ MACHADO 

36000299 Faroleiro de 1.ª Classe  OSVALDO DA CONCEIÇÃO CONCHA RODRIGUES 

36001699 Faroleiro de 2.ª Classe  JOÃO JOSÉ MORENO COELHO PALMA 
 

 

------- 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, ao civil seguinte: 

 

28302979 Assistente Operacional TELE ANA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MARQUES 

 

  



16

OA1 N.º 9/21-02-18

16 

Medalha Naval de Vasco da Gama 
 

------- Portaria do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada1:  
 

CONCESSÃO DA MEDALHA NAVAL DE VASCO DA GAMA AO CLUBE MILITAR NAVAL. 

 

O Clube Militar Naval (CMN) é uma associação fundada em 15 de novembro de 1866 

por carta régia de D. Luiz I, formada por oficiais e cadetes da Armada. Tem como linha 

orientadora fazer convergir os esforços coletivos dos seus associados para que a Marinha 

sirva com abnegação, zelo e denodo o seu país, bem como promover atividades de carácter 

social, técnico e científico para que os oficiais se tornem distintos e continuem a conservar e 

honrar as gloriosas tradições da Marinha Portuguesa. 

Desta forma, o CMN tem vindo ao longo da sua existência a desenvolver, sem 

quebras, a sua atividade, constituindo-se com uma das mais antigas instituições do seu 

género em Portugal. As significativas e variadas atividades levadas a cabo tornaram-no num 

espaço de encontro e confronto de ideias de que resultaram uma incomensurável mais-valia 

e versatilidade científica, técnica e cultural. Nessa linha, e funcionando como repositório e 

instrumento de divulgação, o CMN iniciou em 1870 a edição dos Anais do Clube Militar 

Naval, revista de natureza técnica e cientifica, que publica igualmente de forma ininterrupta 

até aos dias de hoje.  

O extraordinário e relevante papel do Clube Militar Naval e a sua influência na vida da 

Marinha ao longo dos seus 151 anos de existência, tem sido um farol para inúmeras 

gerações de oficiais, emprestando à Marinha e ao País um serviço inigualável na promoção 

dos valores e da cultura marítima. Desta forma e pela natureza dos seus associados, a 

história do CMN confunde-se, em muitos momentos, com a história da Marinha, resultado 

dos inúmeros contributos dos seus associados que concorreram para o engrandecimento e 

prestígio da Marinha. 

O Clube Militar Naval teve, assim, a arte e o saber de promover o enraizar dos valores 

do nosso espirito de marinheiros, alargando os horizontes e conquistando novas fronteiras 

do conhecimento nas áreas científica e cultural, em especial no que se refere à segurança, à 

defesa e à maritimidade dos portugueses e de Portugal. 

Assim, considerando o seu contributo ímpar para a Marinha, é da mais elementar 

justiça reconhecer publicamente os relevantes serviços prestados pelo Clube Militar Naval 

na promoção dos valores de referência da Marinha, bem como na divulgação da sua 

atividade e memória, dessa forma contribuindo para o prestígio da desta multisecular 

instituição, concedo-lhe, nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto n.º 49052 de 11 

de junho de 1969, a Medalha Naval de Vasco da Gama. 

 

__________________ 
1 Divulgada por urgência e conveniência do serviço e antes da sua publicação no Diário da República. 

 
 

------- Portaria do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada1:  
 

CONCESSÃO DA MEDALHA NAVAL DE VASCO DA GAMA AO CLUBE DO SARGENTO DA 

ARMADA. 

 

O Clube do Sargento da Armada (CSA) foi constituído em 22 de fevereiro de 1975, e 

conta como associados, na sua essência, Sargentos da Armada, mas conta igualmente com 

sócios correspondentes de outros ramos das Forças Armadas e de Marinhas Estrangeiras.  

Desde a sua criação, o Clube tem procurado promover as virtudes dos marinheiros de 

Portugal, através de uma intensa ação social e intelectual junto seus associados. A 

divulgação dos valores de referência que a Marinha representa e cultiva, proporcionando as 

condições indispensáveis à participação ativa, dos seus sócios, famílias e amigos, tem sido 

relevante no sucesso alcançado pelo Clube em diversas áreas de atividade. O Clube dispõe 

atualmente de duas bibliotecas, tem um coro polifónico e uma Escola de Música e promove, 

com regularidade, debates sobre um amplo leque de temas relacionados com as coisas e 

valores do mar. Mas não só na área cultural, também na área social o CSA desenvolve uma 

importante ação solidária, valor tão presente na alma marinheira, junto dos seus associados 

mais carenciados, procurando mantê-los integrados na comunidade onde vivem e, dessa 

forma, ligados à sociedade. O clube tem, igualmente e com o apoio da Marinha, 
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desempenhado um papel relevante na área desportiva, movimentando cerca de 150 atletas 

das mais variadas idades e modalidades. Esta muito importante e reconhecida ação do CSA, 

desenvolvida por homens que vivem ou viveram o seu dia-a-dia na Marinha, tem 

representado, à sua escala, um contributo fundamental no consolidar do prestígio da 

Marinha e dos seus marinheiros. 

Recentemente, o continuado empenho na divulgação e promoção dos valores ligados 

às vivências e virtudes da Marinha, ficaram amplamente confirmados com o envolvimento 

do Clube, quer através da participação no Dia da Marinha de 2017, em Vila do Conde e 

Póvoa de Varzim, quer nas Comemorações dos 700 anos da Marinha, com um largo 

conjunto de atividades alusivas à data, que contaram com a presença de entidades civis e 

militares de destaque, bem como participando na respetiva Cerimónia de Encerramento.  

Desta forma, coerente e dedicada, o CSA e os seus associados têm vindo a contribuir 

consistentemente para o esforço alargado de divulgação e enraizamento dos valores gratos 

à Marinha, prestigiando-a junto das comunidades onde estão presentes. Este reconhecido e 

bem-sucedido trabalho resulta, também e em muito, dos valores marinheiros, a lealdade, a 

honra, a integridade e a disciplina, presentes em todas as ocasiões, no espirito e ações dos 

seus associados. 

Assim, considerando o seu coerente e valioso contributo para a divulgação dos méritos 

e virtudes marinheiras, dessa forma prestigiando a Marinha e os valores que representa e 

cultiva, é da mais elementar justiça reconhecer publicamente os muito relevantes serviços 

prestados pelo Clube do Sargento da Armada, pelo que lhe concedo, nos termos do disposto 

no artigo 3.º do Decreto n.º 49052 de 11 de junho de 1969, a Medalha Naval de Vasco da 

Gama. 

 

__________________ 
1 Divulgada por urgência e conveniência do serviço e antes da sua publicação no Diário da República. 

 

 

------- Portaria do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada1:  
 

CONCESSÃO DA MEDALHA NAVAL DE VASCO DA GAMA AO CLUBE DE PRAÇAS DA 

ARMADA. 

 

O Clube de Praças da Armada nasceu a 16 de agosto de 1983 e, desde essa data, tem 

procurado divulgar os méritos e virtudes da condição de marinheiro, que os seus associados 

vivem ou viveram na Marinha. Fá-lo desenvolvendo um dignificante e diversificado conjunto 

de atividades nas áreas cultural, recreativa e desportiva. 

Com esta atuação, assente num ambicioso e prestigiante conjunto de iniciativas, em 

muitas ocasiões apoiadas pela Marinha, a intensa atividade do Clube tem-lhe granjeado um 

espaço de grande destaque junto das comunidades onde está inserido.  

A reconhecida promoção de uma maneira de estar muito própria, característica das 

mulheres e homens que vivem o mar com paixão na Marinha, está patente nas mais 

diversas atividades promovidas pelo Clube de Praças da Armada. Assim também acontece 

na área desportiva, na qual é representado por um conjunto de atletas da Marinha com 

resultados de elevado brilho a nível nacional e internacional, destacando-se, entre outras 

provas e modalidades, a conquista a nível individual dos campeonatos nacionais das 

disciplinas de tiro olímpico e de pistola ordenança,  bem como a participação, também a 

nível individual, nas exigentes provas de duplo e triplo ultra-triatlo, onde um atleta do CPA, 

entre outros assinaláveis feitos, logrou alcançar uma posição  nos vinte primeiros lugares da 

prova do campeonato do mundo e no circuito da Associação Internacional de ultra triatlo.  

Também na área recreativa, o Clube tem promovido um vasto e diversificado conjunto de 

atividades, passando pelo concurso anual de pesca desportiva ou, ainda, pelos reconhecidos 

Torneios de Tiro e Provas de Orientação, de que se releva a organização, em 2009, do 

Campeonato Nacional Absoluto de Orientação. Finalmente, e da mesma forma, na área 

cultural, merece especial menção o empenho permanente colocado pelo Clube no reforço e 

divulgação dos méritos e virtudes do Marinheiro, que a maioria dos associados incorporou 

na sua passagem pela Marinha, objetivo alcançado através da realização e promoção de um 

alargado conjunto de encontros, debates e colóquios, estimulando a discussão de temas 

relevantes, ligados às vivências e valores relacionados com o mar. 

Foi por estas razões, entre muitas outras, que o Clube de Praças da Armada adquiriu, 

ao longo dos seus 35 anos de existência, um papel de referência como espaço de convívio, 

de conversa, de encontro de ideias, de gostos e saberes, assentes em valores muito 
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próprios da Marinha, dignificando-a e prestigiando-a. Dessa forma, conseguiu difundir e 

incutir o singular espirito e atitude dos nossos marinheiros, junto das comunidades onde se 

implantou, honrando as mulheres e homens que servem ou serviram na Marinha e os 

valores que representam.  

Assim, considerando o seu meritório e valioso contributo para a divulgação dos valores 

que a Marinha representa e cultiva, prestigiando-a, é da mais elementar justiça reconhecer 

publicamente os relevantes serviços prestados pelo Clube de Praças da Armada, pelo que 

lhe concedo, nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto n.º 49052 de 11 de junho de 

1969, a Medalha Naval de Vasco da Gama. 

 

__________________ 
1 Divulgada por urgência e conveniência do serviço e antes da sua publicação no Diário da República. 

 

 

------- Portaria do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada1:  
 

CONCESSÃO DA MEDALHA NAVAL DE VASCO DA GAMA AO CAPITÃO-DE-MAR-E-

GUERRA NA RESERVA ANTÓNIO JOSÉ DUARTE COSTA CANAS. 

 

O Capitão-de-mar-e-guerra na reserva António José Duarte Costa Canas é um oficial 

de Marinha licenciado, mestrado e finalmente doutorado em História dos Descobrimentos e 

da Expansão Portuguesa, pela Universidade de Lisboa. Tem uma carreira diversificada, de 

que se destacam a forte ligação às áreas da formação e da cultura. Hoje na reserva, e em 

paralelo com as muito significativas atividades académicas, editoriais e de participação em 

inúmeras conferências e ações de divulgação junto da comunidade escolar, na divulgação 

da Marinha e da cultura marítima, é professor na Escola Naval do mestrado e do 

doutoramento em História Marítima, numa bem-sucedida parceria com a Universidade de 

Lisboa, e, ainda, professor de Navegação.  

O Comandante Costa Canas, membro da Comissão de Redação dos anais do Clube 

Militar Naval e membro emérito da Academia de Marinha, é um estudioso e entusiasta da 

História de Portugal, da História da Marinha, dos marinheiros e das relações dos 

portugueses com o Mar, às quais tem dedicado uma parte relevante da sua carreira e da 

sua vida. Tem um vasto currículo, de que se salienta uma passagem pelo Museu de Marinha 

como diretor, funções como oficial da classe de Marinha na esquadra de superfície e nos 

submarinos, a par de uma atividade intensa com a participação e realização de inúmeras 

conferências, no país e no estrangeiro e a condução de investigação histórico-científica. 

O seu prolifico empenho na compreensão da essência marinheira dos Portugueses, 

trazendo à luz do dia fatos e feitos dessa rica e prestigiada História, representa um valioso 

contributo para a divulgação e conhecimento generalizado da história da Marinha e dos 

muitos portugueses que ajudaram a construir os seus 700 anos de intensa e distinta 

existência, este ano assinalados, ao serviço de Portugal.  

Assim, e porque é justo reconhecer o muito do tempo e do saber que o Capitão-de-

mar-e-guerra na reserva António Costa Canas tem dedicado à investigação, narração 

histórica e da historiografia, bem como a relevância do trabalho daí resultante, que em 

muito tem contribuído para o conhecimento, a divulgação e o prestígio da Marinha nos 

planos cultural e científico, é com muita satisfação que, nos termos do disposto no art.º 3.º 

do Decreto n.º 49 052, 11 de Junho de 1969, lhe concedo a Medalha Naval de Vasco da 

Gama. 

 

__________________ 
1 Divulgada por urgência e conveniência do serviço e antes da sua publicação no Diário da República. 

 

 

------- Portaria do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada1:  
 

CONCESSÃO DA MEDALHA NAVAL DE VASCO DA GAMA AO CAPITÃO-DE-FRAGATA 

FUZILEIRO NA RESERVA LUÍS JORGE SEMEDO DE MATOS 

 

O Capitão-de-fragata fuzileiro na reserva Luís Jorge Semedo de Matos é um oficial de 

Marinha licenciado, mestrado e finalmente doutorado em História dos Descobrimentos e da 

Expansão Portuguesa, pela Universidade de Lisboa. Hoje na reserva, e em paralelo com as 

muito significativas atividades académicas, editoriais e de participação em conferências, na 
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divulgação da Marinha e da cultura marítima, é professor na Escola Naval do mestrado em 

História Marítima, numa muito bem-sucedida parceria com a Universidade de Lisboa, e, 

ainda, professor de História e de Metodologias do Trabalho Científico.  

O Comandante Semedo de Matos, membro da Comissão de Redação dos anais do 

Clube Militar Naval e membro emérito da Academia de Marinha, é um estudioso e entusiasta 

da História de Portugal, da História da Marinha, dos marinheiros e das relações dos 

portugueses com o Mar, às quais tem dedicado uma parte relevante da sua carreira e da 

sua vida pessoal. Para além da intensa participação em conferências, no país e no 

estrangeiro e do dedicado trabalho de investigação histórico-científica, o Comandante Matos 

tem desempenhado um papel inexcedível no afirmar do mestrado e doutoramento em 

História Marítima na Escola Naval, coordenando e supervisionando todo o processo 

administrativo relativo ao concretizar dos protocolos com a Universidade de Lisboa, na 

regulamentação dos ciclos de estudo, e na essencial submissão de processos à Agência para 

Acreditação e Avaliação do Ensino Superior (A3ES). 

A sua dedicação e paixão pela interpretação e divulgação da cultura marítima dos 

Portugueses, em muito efetuada através da leitura da história da Marinha, representa um 

considerável contributo para a divulgação e conhecimento dessa rica, prestigiada e distinta 

história de sete séculos ao serviço dos Portugueses e de Portugal.  

Assim, e porque é inteiramente merecido o reconhecimento da dedicação, empenho e 

paixão que o Capitão-de-fragata fuzileiro na reserva Luís Jorge Semedo de Matos tem 

colocado na investigação e divulgação da cultura marítima dos portugueses, esforço que em 

muito tem contribuído para o conhecimento, a divulgação e o prestígio da Marinha nos 

planos cultural e científico, é com muita satisfação que, nos termos do disposto no art.º 3.º 

do Decreto n.º 49 052, 11 de junho de 1969, lhe concedo a Medalha Naval de Vasco da 

Gama. 

 

__________________ 
1 Divulgada por urgência e conveniência do serviço e antes da sua publicação no Diário da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado-Maior da Armada, em 21 de fevereiro de 2018 

 

O SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

 

 

 
Mário José Simões Marques 

CALM 

 

 

 

 

 

 

  



20

OA1 N.º 9/21-02-18

ÍNDICE DOS ANEXOS

 
ANEXO A - Legislação Diversa (Sumário) Página_22

ANEXO B - Despacho n.º 1593/2018: Ratificação e implementação do STANAG 7063 (Edition

3). Página_23

ANEXO C - Despacho n.º 1594/2018: Ratificação e implementação do STANAG 3967 (Edition

3). Página_24

ANEXO D - Despacho n.º 1595/2018: Ratificação e implementação do STANAG 7091 (Edition

4). Página_25

ANEXO E - Despacho n.º 1675/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4519 (Edition

1). Página_26

ANEXO F - Despacho n.º 1745/2018: Ratificação e implementação do STANAG 7013 (Edition

3). Página_27

ANEXO G - Despacho n.º 1746/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4605 (Edition

1). Página_28

ANEXO H - Despacho n.º 1747/2018: Ratificação e implementação do STANAG 7090 (Edition

6). Página_29

ANEXO I - Despacho n.º 1748/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4596 NFL (Edition 3)

(Ratification Draft 1). Página_30

ANEXO J - Despacho n.º 1749/2018: Ratificação e implementação do STANAG 3689 JGS (Edition 6)

(Ratification Draft 1). Página_31

ANEXO K - Despacho n.º 1750/2018: Ratificação e implementação do STANAG 1174 (Edition

24). Página_32

ANEXO L - Despacho n.º 1751/2018: Ratificação e implementação do STANAG 2298 (Edition 3)

(Ratification Draft 1). Página_33

ANEXO M - Despacho n.º 1752/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4133 (Edition

4). Página_34

ANEXO N - Despacho n.º 1753/2018: Ratificação e implementação do STANAG 7164 JGS (Edition 3)

(Ratification Draft 1). Página_35

ANEXO O - Despacho n.º 1754/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4674 SGA (Edition 1)

(Ratification Draft 1). Página_36

ANEXO P - Despacho n.º 1755/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4759 (Edition

1). Página_37



21

OA1 N.º 9/21-02-18

ANEXO Q - Despacho n.º 1756/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4776 SGA (Edition 1)

(Ratification Draft 1). Página_38

ANEXO R - Despacho n.º 1758/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4682 SGA (Edition 1)

(Ratification Draft 1). Página_39

ANEXO S - Despacho n.º 1854/2018: Ratificação e implementação do STANAG 7101 (Edition

2). Página_40

ANEXO T - Despacho n.º 1855/2018: Ratificação e implementação do STANAG 7093 (Edition

4). Página_41

ANEXO U - Despacho n.º 1856/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4369 SGA (Edition 2)

(Ratification Draft 1). Página_42

ANEXO V - Despacho n.º 1857/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4712 (Edition

1). Página_43

ANEXO W - Despacho n.º 1858/2018: Ratificação e implementação do STANAG 4679 SGA (Edition 1)

(Ratification Draft 1). Página_44

ANEXO X - Portaria n.º 115/2018: Participação nacional na EUTM RCA. Página_45

ANEXO Y - Despacho n.º 1741/2018: Contratação Pública Centralizada — Fornecimento de eletricidade à

Base Naval de Lisboa, para o ano de 2018. Página_47

ANEXO Z - Despacho n.º 1599/2018: Despacho de subdelegação de competências do Diretor de Navios

no Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Direção de Navios. Página_48

ANEXO AA - Despacho n.º 1636/2018: Despacho de subdelegação de competências do Superintendente

do Material no Diretor de Abastecimento. Página_49

ANEXO BB - Despacho n.º 1759/2017: Despacho de subdelegação de competências do Diretor da

Comissão Cultural de Marinha no Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro da Comissão

Cultural de Marinha. Página_51

ANEXO CC - Despacho n.º 1760/2017: Despacho de subdelegação de competências do Diretor da

Comissão Cultural de Marinha no Diretor do Museu de Marinha. Página_52

ANEXO DD - Despacho n.º 1761/2018: Despacho de subdelegação de competências do Superintendente

do Material no Diretor de Navios. Página_53

ANEXO EE - Despacho n.º 1859/2018: Despacho de subdelegação de competências do Inspetor-Geral da

Marinha no Chefe do Gabinete do Inspetor-Geral da Marinha. Página_55



OA1 N.º 9/21-02-18

22
22 

      

Legislação 

 

Legislação Diversa (Sumário) 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2018: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

 

Despacho n.º 1741/2018: 

 

Aquisição de serviços de Desmilitarização de Munições e Explosivos provenientes dos Ramos 

das Forças Armadas em 2018. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2018: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Despacho n.º 1743/2018: 

 

Subdelegação de competência do Chefe do Departamento Marítimo do Centro no Chefe do 

Serviço Administrativo e Financeiro do Departamento Marítimo do Centro para autorizar 

despesas. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2018: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Despacho n.º 1744/2018: 

 

Subdelegação de competência do Chefe do Departamento Marítimo do Centro no Chefe do 

Serviço Administrativo e Financeiro do Departamento Marítimo do Centro. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 16 de fevereiro de 2018: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Declaração de Retificação n.º 123/2018: 

 

Procede à retificação do Despacho n.º 1167/2018, do Diretor-Geral da Autoridade Marítima. 
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Legislação Diversa (Transcrição) 

 

PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 1593/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 7063 (EDITION 3). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 7063 (Edition 3) — Methods of Detection and Treatment of Fuels 

Contaminated by Micro-Organisms, com implementação à data da sua promulgação na 

Marinha e, com reservas, na Força Aérea. 

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

 

29 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33 de 15 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 1594/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 3967 (EDITION 3). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 3967 (Edition 3) — Design and Performance Requirements for Aviation 

Turbine Fuel Filter Separator Vessels and Coalescer and Separator Elements, com 

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

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

 

29 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33 de 15 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 1595/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 7091 (EDITION 4). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 7091 (Edition 4) — Guide Specification for NATO Land System Oils for 

Engines and Transmissions, com implementação à data da sua promulgação na Marinha 

com reservas, no Exército e na Força Aérea. 

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

 

29 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33 de 15 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 1675/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4519 (EDITION 1). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 4519 (Edition 1) — Gas Generators, Design Safety Principles and Safety 

and Suitability for Service Evaluation, com implementação à data da sua promulgação na 

Marinha, no Exército com reservas e futuramente na Força Aérea. 

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

 

1 de fevereiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 35 de 19 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 1745/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 7013 (EDITION 3). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 7013 (EDITION 3) — AIRCRAFT FUELLING HAZARD ZONES, com 

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

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

 

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

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 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 1746/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4605 (EDITION 1). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 4605 (EDITION 1) — Tactical Fuels Handling Equipment (TFHE) Technical 

Characteristics — AFLP-7, 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.  

 

29 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 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 1747/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 7090 (EDITION 6). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 7090 (Edition 6) — Guide Specification (Minimum Quality Standards) for 

NATO Ground Fuels (F-54, F-58, F-67, F-63), com implementação à data da sua 

promulgação na Marinha e três meses após na Força Aérea. 

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

 

29 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 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 1748/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4596 NFL (EDITION 3) (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 4596 NFL (Edition 3) (Ratification DRAFT 1) — Guide Specification For 

Lubricating Oil, Naval Diesel Engine, Severe Service, GRADE 40 (O278) — AFLP-4596, 

Edition A, com implementação à data da sua promulgação na Marinha. 

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

 

29 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1749/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 3689 JGS (EDITION 6) (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 3689 JGS (EDITION 6) (RATIFICATION DRAFT 1) — PLACE NAME 

SPELLING ON MAPS AND CHARTS — AGeoP-25, EDITION A, com implementação à data da 

sua promulgação, na Marinha e no Exército e com implementação futura na Força Aérea. 

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

 

30 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1750/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 1174 EDITION 24. 

 

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 1174 EDITION 24 — ALLIED MARITIME TACTICAL SIGNAL AND 

MANEUVERING BOOK, com implementação à data da sua promulgação, na Marinha, no 

Exército e, com reservas, na Força Aérea. 

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

 

30 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1751/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2298 (EDITION 3) (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 2298 (Edition 3) (Ratification Draft 1) — NATO Weapons Intelligence 

Team (WIT) Capabilities — ACIEDP-02, Edition B, com implementação seis meses após a 

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

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

 

30 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1752/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4133 EDITION 4. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica  o STANAG 4133 edition 4 — Electrical Power Supplies: Standard Types and Rotating 

Generating Sets (AC-DC), com implementação à data da sua promulgação, no Exército, com 

reservas na Força Aérea e futuramente na Marinha. 

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

 

30 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1753/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 7164 JGS (EDITION 3) (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 7164 JGS (Edition 3) (Ratification DRAFT 1) — Special Aeronautical 

Charts (SAC) — AGeoP-23, Edition A, com implementação à data da sua promulgação, na 

Marinha e no Exército e com implementação futura na Força Aérea. 

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

 

30 de janeiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1754/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4674 SGA (EDITION 1) (RATIFICATION 

DRAFT 1). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 4674 SGA (Edition 1) (Ratification DRAFT 1) — Non-Intrusive Methods for 

Measuring the Burning Rate of Solid Rocket Propellants — AOP-4674, EditionA, com 

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

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

 

1 de fevereiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1755/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4759 (EDITION 1). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 4759 (Edition 1) — Safety and Suitability for Service Assessment Testing 

for Aircraft Launched Munitions, com implementação à data da sua promulgação na 

Marinha. 

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

 

1 de fevereiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1756/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4776 SGA (EDITION 1) (RATIFICATION 

DRAFT 1). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 4776 SGA (Edition 1) (Ratification DRAFT 1) Energetic Materials, 

Specification for DNAN (2,4 Dinitroanisole) — AOP-4776, Edition A, com implementação três 

meses após a data da sua promulgação na Marinha e no Exército. 

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

 

1 de fevereiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1758/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4682 SGA (EDITION 1) (RATIFICATION 

DRAFT 1). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 4682 SGA (Edition 1) (Ratification Draft 1) — Energetic Materials, Test 

Methods for Ingredients — AOP-4682 Edition A, Edition A, com implementação à data da 

sua promulgação na Marinha e futuramente na Força Aérea. 

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

 

2 de fevereiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1854/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 7101 (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 7101 (EDITION 2) — Guide Specification for Greases, com implementação 

à data da sua promulgação, na Marinha e três meses após na Força Aérea. 

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

 

5 de fevereiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37 de 21 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1855/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 7093 (EDITION 4). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 7093 (EDITION 4) — GUIDE SPECIFICATION FOR NATO LAND SYSTEM 

AUTOMOTIVE FLUIDS, com implementação futura na Marinha e três meses após a data da 

sua promulgação na Força Aérea. 

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

 

5 de fevereiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37 de 21 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1856/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4369 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  4369 SGA (EDITION 2) (RATIFICATION DRAFT 1) — DESIGN 

REQUIREMENTS FOR INDUCTIVE SETTING OF LARGE CALIBRE PROJECTILE FUZES — 

AOP-4369, EDITION A & AOP-22, EDITION B, com implementação à data da sua 

promulgação na Marinha e após três meses no Exército. 

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

 

5 de fevereiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37 de 21 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1857/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4712 (EDITION 1). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 4712 (Edition 1)— Standards for Maintenance of Deployable Fuel Receipt, 

Storage and Dispensing Systems, com implementação à data da sua promulgação, com 

reservas, na Marinha e futuramente na Força Aérea. 

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

 

5 de fevereiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37 de 21 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 1858/2018: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4679 SGA (EDITION 1) (RATIFICATION 

DRAFT 1). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ratifica o STANAG 4679 SGA (Edition 1) (Ratification Draft 1) — Energetic Materials, 

Specification for Red Phosphorus Amorphous Microencapsulated (for use in Pyrotechnics) — 

AOP-4679, Edition A, com implementação à data da sua promulgação na Marinha e após 

três meses no Exército. 

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

 

5 de fevereiro de 2018. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37 de 21 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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Atos de Hierarquia Superior ao Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Portaria n.º 115/2018: 

 

PARTICIPAÇÃO NACIONAL NA EUTM RCA. 

 

O Conselho da União Europeia, através da Decisão (PESC) 2016/610, de 19 de abril de 

2016, alterada pela Decisão (UE) 2017/971, de 8 de junho de 2017, decidiu conduzir, no 

quadro da política comum de segurança e defesa, uma Missão de Formação Militar da União 

Europeia na República Centro-Africana (EUTM RCA — European Union Military Training 

Mission in the Central African Republic), com o objetivo de contribuir para a reforma do 

setor da defesa na República Centro-Africana e para a modernização, a eficácia e a 

responsabilização democrática das Forças Armadas Centro-Africanas (FACA). 

A EUTM RCA exerce as suas funções de acordo com os objetivos políticos e 

estratégicos definidos no conceito de gestão de crises aprovado pelo Conselho da União 

Europeia, em 14 de março de 2016, e mantém contactos com a Missão Multidimensional 

Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA 

— United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African 

Republic) para assegurar a coerência entre o processo de reforma do setor da segurança e 

o destacamento de elementos das ACA que tenham recebido formação. 

Portugal, como membro da União Europeia, tem participado na EUTM RCA, nos termos 

autorizados pela Portaria n.º 252/2016, de 16 de agosto, publicada no Diário da República, 

2.ª série, n.º 165, de 29 de agosto de 2016, e manterá este compromisso no âmbito da 

União Europeia. 

O estatuto dos militares das Forças Armadas envolvidos em missões humanitárias e de 

paz, fora do território nacional, no quadro dos compromissos internacionais assumidos por 

Portugal, está definido no Decreto-Lei n.º 233/96, de 7 de dezembro, alterado pelos 

Decretos-Leis n. 348/99, de 27 de agosto, e 299/2003, de 4 de dezembro, aplicando-se 

esse estatuto aos militares das Forças Armadas envolvidos na EUTM RCA. 

O Conselho Superior de Defesa Nacional emitiu parecer favorável à participação de 

Portugal na EUTM RCA, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei de Defesa 

Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, alterada e republicada 

pela Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de agosto. 

A presente decisão do Governo foi comunicada previamente à Assembleia da 

República, nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 46/2003, de 22 de agosto. 

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º e das alíneas f) e n) do n.º 3 do artigo 14.º 

da Lei de Defesa Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, alterada 

e republicada pela Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de agosto, e nos termos do n.º 1 do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 233/96, de 7 de dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 

348/99, de 27 de agosto, e 299/2003, de 4 de dezembro, manda o Governo, pelo Ministro 

da Defesa Nacional, o seguinte: 

1 — Fica o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas autorizado a empregar 

e sustentar, como contributo de Portugal para a Missão de Formação Militar da União 

Europeia na República Centro-Africana (EUTM RCA), o seguinte: 

 

a) Até quarenta e nove militares destacados no quartel-general da EUTM RCA, em 

Bangui, por um período até doze meses; 

b) Um militar destacado na célula de apoio, em Bruxelas, por um período até doze 

meses. 

 

2 — A participação nacional identificada no número anterior fica na dependência direta 

do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

3 — Nos termos do n.º 5 da Portaria n.º 87/99, de 30 de dezembro de 1998, publicada 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 28 de janeiro de 1999, os militares que 

integram a participação nacional estabelecida no n.º 1 desempenham funções em território 

considerado de classe C. 
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4 — Os encargos decorrentes da participação nacional na EUTM RCA são suportados 

pela dotação orçamental inscrita para as Forças Nacionais Destacadas de 2018. 

5 — A presente portaria produz efeitos desde 1 de janeiro de 2018. 

 

18 de janeiro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo 

Ferreira Lopes. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 16 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Gabinete do Ministro). 
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PAA 41 (A) SUP BNL - X 

 

------- Despacho n.º 1741/2018: 

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA CENTRALIZADA — FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE À 

BASE NAVAL DE LISBOA, PARA O ANO DE 2018. 

 
Considerando que o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para 

Portugal Continental foi centralizado pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração 

Pública (ESPAP), através do Acordo Quadro de Energia (AQ-ELE/2015); 

Considerando que, no âmbito do mencionado acordo quadro, foi lançado pela Unidade 

Ministerial de Compras (UMC) o procedimento 07/AC —UMC/2017, que culminou com a 

seleção do fornecedor «EDP Comercial — Comercialização de Energia, S. A.» como 

fornecedor de energia elétrica das entidades da Defesa Nacional vinculadas; 

Considerando, por fim, que a Base Naval de Lisboa, enquanto unidade pertencente à 

Marinha, foi titular de um contrato de fornecimento de energia elétrica com a empresa 

«IBERDROLA Clientes Portugal, Unipessoal, Lda », e se encontra ora vinculada à celebração 

de um novo contrato com o fornecedor «EDP Comercial — Comercialização de Energia, S. 

A.», nos termos contratados pela UMC; 

Assim, determino o seguinte: 

1 — Autorizo a realização da despesa para aquisição de energia elétrica a fornecer pela 

«EDP Comercial — Comercialização de Energia, S. A.» à Base Naval de Lisboa, para o ano 

de 2018, no valor máximo de 3.000.000,00 Euros (três milhões de euros), IVA incluído, ao 

abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, aplicável por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, e do n.º 1 do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, 

devendo o contrato de fornecimento de energia elétrica seguir os termos definidos pelo 

procedimento de centralização 07/AC — UMC/2017 da UMC. 

2 — Delego, nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 

Procedimento Administrativo e no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, com 

faculdade de subdelegação, no Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante António Manuel 

Fernandes da Silva Ribeiro, a outorga contrato referido no ponto anterior, e a competência 

para: 

 

a) Praticar os atos necessários ao procedimento de contratação; 

b) Outorgar o respetivo contrato; 

c) Exercer os poderes de conformação da relação contratual. 

 

2 de fevereiro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo 

Ferreira Lopes. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Gabinete do Ministro). 
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                                              Outros Atos Internos  

 

PAA 38 (A) - VI 

 

------- Despacho n.º 1599/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE 

NAVIOS NO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA DIREÇÃO DE NAVIOS. 

 

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, conjugado com o despacho de 

subdelegação de competências n.º 842/2018, de 22 de janeiro de 2018, do Vice-almirante 

Superintendente do Material, publicado no Diário da República n.º 15,de 22 de janeiro de 

2017, subdelego no Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Direção de Navios, o 

25888 CFR AN Mário Alexandre Calheiros Aguiar, a competência para autorizar despesas: 

 

a) Com empreitadas de obras públicas, locação e aquisição de bens e serviços até ao 

limite de 25.000,00 Euros; 

b) Relativos a planos ou programas plurianuais legalmente aprovados até ao limite de 

25.000,00 Euros. 

 

2 — Subdelego, ainda, nos termos dos artigos 42.º e 43.º e dos n. 2 e 3 do artigo 55.º 

do Código do Procedimento Administrativo, no 25888 CFR AN Mário Alexandre Calheiros 

Aguiar, na qualidade de Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Direção de Navios, 

competência para acompanhar, fiscalizar e visar, no âmbito da gestão patrimonial e cantina 

da Direção de Navios, todos os atos e procedimentos que haja que realizar. 

3 — Esta subdelegação de competências produz efeitos a partir de 22 de janeiro de 

2018, ficando, por este meio, ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Chefe da 

Divisão Administrativa Financeira da Direção de Navios, o 25888 CFR AN Mário Alexandre 

Calheiros Aguiar, desde 9 de janeiro de 2018, que se incluam no âmbito desta subdelegação 

de competências. 

4 — É revogado o Despacho n.º 4072/2017, de 18 de abril, publicado no Diário da 

República 2.ª série n.º 92 de 12 de maio de 2017. 

 

24 de janeiro de 2018. — O Diretor de Navios, Luís Manuel Ramos Borges, 

Contra-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
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PAA 38 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 1636/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO 

SUPERINTENDENTE DO MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Fardamento Camuflado e de Exercício 

destinado aos militares da Marinha, no cumprimento das missões atribuídas; 

Considerando que compete à Direção de Abastecimento assegurar o 

aprovisionamento, armazenamento e distribuição de todo o tipo de combustível necessário 

para cumprir com o empenhamento operacional, conforme estabelecido no Decreto 

Regulamentar n.º 10/2015, de 31 de julho; 

Considerando terem sido observadas as disposições legais estabelecidas para a 

realização de despesas públicas, nomeadamente o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, 

de 28 de julho e o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

Neste contexto: 

 

1) Atento o disposto nos artigos 36.º e 38.º do Código da Contratação Pública (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizo a contratação de 

Fardamento Camuflado e de Exercício pela Direção de Abastecimento (NPD 3018002655), 

pelo preço máximo de 218.145,80 € (duzentos e dezoito mil, cento e quarenta e cinco euros 

e oitenta cêntimos), IVA não incluído, bem como a adoção do procedimento por concurso 

público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, do CCP; 

2) Nos termos da conjugação do n.º 1 do artigo 44.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, com o disposto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em 

vigor pela alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro —, 

com o artigo 36.º do CCP (aplicável por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, 

de 6 de outubro), delego, no Diretor de Abastecimento, Contra-almirante de Administração 

Naval Nelson Alves Domingos, com a faculdade de subdelegação, a competência para se 

proceder à formação do contrato para a aquisição de Fardamento Camuflado e de Exercício, 

pelo preço máximo de 218.145,80€ (IVA não incluído), a vigorar após aprovação do 

Tribunal de Contas, através da realização de um procedimento por concurso público com 

publicação no Jornal Oficial da União Europeia, previsto e regulado no CCP: 

 

a) Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, a aprovação das peças do procedimento 

por concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 

formação do contrato para a aquisição de Fardamento Camuflado e de Exercício, pelo preço 

máximo de 218.145,80 € (IVA não incluído), a vigorar após aprovação do Tribunal de 

Contas; 

b) Nos termos do artigo 50.º do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

d) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

e) Nos termos dos artigos 76.º, 77.º, 98.º e 100.º do CCP, tomar a decisão de 

adjudicação, aprovar a minuta do contrato e respetiva notificação no contexto do 

procedimento referido; 

f) Nos termos do artigo 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação dos 

documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado; 

g) Nos termos dos artigos 88.º e 89.º do CCP, proceder à notificação para prestação 

da caução; 

h) Nos termos dos artigos 86.º a 87.º-A, 91.º e 105.º do CCP, decidir sobre eventuais 

causas de caducidade da adjudicação; 

i) Nos termos dos artigos 79.º e 80.º, decidir sobre eventuais causas de não 

adjudicação e revogação da decisão de contratar; 
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j) Nos termos do artigo 106.º do CCP, proceder à outorga, em representação do 

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 

 

i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso; 

 

l) Atenta a conjugação do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com 

a alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após 

a devida liquidação e quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos 

termos definidos no contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho. 

 

1 de fevereiro de 2018. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, 

Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
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PAA 40 (A) - X 

 

------- Despacho n.º 1759/2018: 

 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DA COMISSÃO CULTURAL DE 

MARINHA NO CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA COMISSÃO 

CULTURAL DE MARINHA. 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1530/2017, de 31 de janeiro de 2017, do 

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

n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, subdelego no chefe do Departamento Administrativo e 

Financeiro da Comissão Cultural de Marinha, Capitão-tenente da classe de Administração 

Naval Fernando Gabriel Sebastião Martins Teodósio, a competência para, no âmbito das 

funções que lhe estão atribuídas, autorizar as despesas: 

 

(1) Com aquisição de serviços públicos essenciais de água e energia elétrica até ao 

limite de 15 000, 00 €; 

(2) Com locação e aquisição de bens e de outros serviços até ao limite de 5 000,00 €; 

(3) Com empreitadas de obras públicas até ao limite de 5 000,00€. 

 

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 8 de fevereiro de 2018. 

3 — É revogado o Despacho n.º 2086/2017, de 16 de fevereiro, do Diretor da 

Comissão Cultural de Marinha, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, de 13 de 

março de 2017. 

 

6 de fevereiro de 2018. — O Diretor da Comissão Cultural de Marinha, Augusto Mourão 

Ezequiel, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
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PAA 40 (A) - VI 

 

------- Despacho n.º 1760/2018: 

 

DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DA COMISSÃO 

CULTURAL DE MARINHA NO DIRETOR DO MUSEU DE MARINHA. 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1530/2017, de 31 de janeiro de 2017, do 

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

n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, subdelego no Diretor do Museu de Marinha, 

Capitão-de-Mar-e-Guerra da classe de Marinha João Manuel Figueiredo de Passos Ramos a 

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

serviço efetivo, aos militarizados e aos funcionários do Mapa de Pessoal Civil da Marinha, 

que prestem serviço no Museu de Marinha: 

 

1) Conceder licença parental inicial em qualquer das modalidades; 

2) Conceder licença por risco clínico durante a gravidez; 

3) Conceder licença por interrupção de gravidez; 

4) Conceder licença por adoção; 

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

avaliação para adoção; 

6) Autorizar assistência inadiável e imprescindível a filho; 

7) Autorizar assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

10) Autorizar assistência a membro do agregado familiar. 

 

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 26 de janeiro de 2018, ficando por 

este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor do Museu de Marinha, 

que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

3 — É revogado o Despacho n.º 2085/2017, de 16 de fevereiro, do Diretor da 

Comissão Cultural de Marinha, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, de 13 de 

março de 2017. 

 

6 de fevereiro de 2018. — O Diretor da Comissão Cultural de Marinha, Augusto Mourão 

Ezequiel, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
  



OA1 N.º 9/21-02-18

53
53 

PAA 38 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 1761/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO 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 conducentes à RI00 do NRP 

“Mondego”. 

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 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 art.º´s 

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 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.º´s 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 

779.340,14 € (setecentos setenta e nove mil, trezentos e quarenta euros e catorze 

cêntimos) com IVA incluído; 

b) Autorizar a aquisição, pelo preço máximo 779.340,14 € (setecentos setenta e nove 

mil, trezentos e quarenta euros e catorze cêntimos) com IVA incluído, de bens e serviços 

vocacionados à RI00 do 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 RI00 do 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 tendentes à RI00 do 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; 

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 
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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.º’s 

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 aprovado 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. 

 

05-02-2018. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
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PAA 51 (A) 

 

------- Despacho n.º 1859/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO INSPETOR-GERAL DA MARINHA 

NO CHEFE DO GABINETE DO INSPETOR-GERAL DA MARINHA. 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 450/2018, de 10 de janeiro de 2018, do 

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

n.º 07, de 10 de janeiro de 2018, subdelego no Chefe do Gabinete do Inspetor-Geral da 

Marinha, Capitão-de-Mar-e-Guerra da classe de Engenheiros Maquinistas Navais José 

Manuel Modas Daniel, a competência que me é delegada para: 

 

a) No âmbito das suas atribuições, autorizar despesas com a locação e aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 5 000,00 €. 

b) Aos militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, com exceção dos 

oficiais generais, aos militarizados e aos funcionários do Mapa de Pessoal Civil da Marinha, 

que prestem serviço na Inspeção-Geral da Marinha: 

 

i) Conceder licença parental inicial em qualquer das modalidades; 

ii) Conceder licença por risco clínico durante a gravidez; 

iii) Conceder licença por interrupção de gravidez; 

iv) Conceder licença por adoção; 

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

avaliação para adoção; 

vi) Autorizar assistência inadiável e imprescindível a filho; 

vii) Autorizar a assistência a filho com deficiência ou doença crónica; 

viii) Autorizar assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

xi) Autorizar assistência a membro do agregado familiar. 

 

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

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

adiantamento das respetivas ajudas de custo. 

 

2 — Complementarmente, delego no Chefe do Gabinete do Inspetor-Geral da Marinha, 

a competência para: 

 

a) Visar documentos referentes ao abono de alimentação em numerário aos 

condutores auto. 

b) Conceder licença de férias e autorizar alterações aos respetivos planeamentos, aos 

Militares, Militarizados e funcionários do Mapa de pessoal Civil da Marinha. 

c) Visar os resultados das Provas de Aptidão Física (PAF), dos militares da unidade. 

d) Visar requerimentos, relativos à concessão de medalhas. 

 

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de novembro de 2017, ficando 

por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Chefe do Gabinete do 

Inspetor-Geral da Marinha, que se incluam no âmbito desta delegação de competências. 

 

22-01-2018. — O Inspetor-Geral da Marinha, Sílvio Manuel Henriques da Silva 

Ramalheira, Contra-Almirante AN RES. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37, de 21 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 


