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Diretivas, Normas, Instruções e Avisos 

 

Avisos: 

 

------- Declaração de Retificação n.º 151/2017:  

 

RETIFICAÇÃO AO DESPACHO N.º 1248/20171, PUBLICADO DO DIÁRIO DA REPÚBLICA, 

SÉRIE II, N.º 25 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017.   

 

Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 1248/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 25, de 3 de fevereiro de 2017, a p. 2364, retifica-se que onde se 

lê: 

«a contar de 1 de outubro de 2016, data a partir da qual lhe conta a respetiva 

antiguidade, de acordo com o n.º 2 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, 

ambos daquele estatuto, em consequência da vacatura ocorrida em 23 de agosto de 2016, 

resultante da promoção ao posto imediato do 23790 capitão-tenente da classe de Marinha 

Pedro Miguel Cervaens Costa. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista 

de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 21198 capitão-tenente da classe de 

Marinha Filipe Clemente Taveira Pinto e à direita do 26199 capitão-tenente da classe de 

Marinha Ricardo José Borges Lopes.» 

 

deve ler-se: 

 

«a contar de 1 de outubro de 2016, data a partir da qual lhe conta a respetiva 

antiguidade, de acordo com o n.º 2 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, 

ambos daquele estatuto, em consequência da vacatura ocorrida em 23 de agosto de 2016, 

resultante da passagem à situação de adido ao quadro do 21694 capitão-tenente da classe 

de Marinha Pedro Miguel Cervaens Costa. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser 

colocado na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 21198 capitão-tenente 

da classe de Marinha Filipe Clemente Taveira Pinto e à direita do 26199 capitão-tenente da 

classe de Marinha Ricardo José Borges Lopes.». 

 

15-02-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 3 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 

 
__________________ 
1 O Despacho n.º 1248/2017, foi publicado na OA1 n.º 06/17 de 8 de fevereiro – 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 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 9 de novembro de 

2016, pelo 25474 Vice-almirante ANTÓNIO MARIA MENDES CALADO, Vice-Chefe do 

Estado-Maior da Armada, ao 26285 Capitão-de-fragata FZ HENRIQUE JOSÉ MARQUES 

ALBERTO, o qual se publica: 

 

Por ter sido escolhido para desempenhar as funções de Branch Head - Civil Military 

Cooperation, na Naval Striking and Support Forces NATO (STRIKFORNATO), em Lisboa, vai 

destacar o NII 26285 Capitão-de-fragata FZ HENRIQUE JOSÉ MARQUES ALBERTO, após 

uma comissão de cerca de onze meses no desempenho do cargo de Coordenador e Chefe 

do Núcleo da Cooperação-Técnico Militar (CTM), na Divisão de Relações Externas do 

Estado-Maior da Armada. 

Oficial possuidor de excelentes qualidades profissionais e humanas, vem 

demonstrando ao longo da sua comissão neste cargo elevado sentido das responsabilidades, 

forte espírito de cooperação e zelo, dedicando grande entusiasmo na liderança do seu grupo 

de trabalho e correspondendo de forma muito meritória aos desafios da CTM, seja dos 

provenientes dos vários Teatros de Operação nos Países de Língua Oficial Portuguesa e 

Timor Leste, seja na coordenação quase diária com a Direção de Serviços da Cooperação 

Técnico-Militar da Direção Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN). Neste âmbito, 

realça-se o intenso e profícuo trabalho diário associado ao planeamento e manutenção da 

estrutura operacional da CTM, o apoio aos Diretores Técnicos e Assessores de Marinha, 

assim como a coordenação das atividades de preparação, projeção e retração dos militares 

da Marinha que dão corpo às Fichas Projeto dos Programas Quadro de Cooperação. 

Releva-se também o prestimoso contributo à revisão dos Programas Quadro (PQ) de 

cooperação bilateral com Cabo-Verde, Moçambique e Timor Leste e ao correspondente 

apoio na elaboração das Fichas Projeto que consubstanciam as atividades de cooperação 

programadas executar para cumprir com os PQ. 

Nas atividades de CTM em território nacional, há que destacar o acompanhamento 

próximo e atento ao Programa de Ensino Militar em Portugal (PEMPOR) num esforço quase 

constante de coordenação entre a DGPDN e a Escola Naval. 

O comandante MARQUES ALBERTO foi também responsável pela execução e 

coordenação das atividades acordadas em sede de Naval Staff Talks com as marinhas de 

Angola e do Brasil, sendo de justiça destacar o sucesso na coordenação do Estágio de Longa 

Duração dos Guardas-marinha da Marinha de Guerra de Angola em Portugal, e, na sua área 

de competência, a preparação de documentação específica para os dossiers de apoio às 

conversações e visitas de altas entidades destas marinhas, bem como na elaboração de 

documentação técnica de apoio à participação de SEXA o ALM CEMA em atividades, 

reuniões e fóruns com os países da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa 

(CPLP) e na gestão e atualização do site das marinhas da CPLP. 

O comandante MARQUES ALBERTO demonstrou ser um oficial muito aprumado e com 

uma sólida formação profissional, que facilitou a sua integração na área da CTM. As suas 

qualidades pessoais e a forma afável no relacionamento interpessoal, contribuíram 

significativamente para um excelente ambiente de trabalho e para uma sólida e justa 

confiança, em benefício dos projetos de cooperação técnico-militar, recolhendo por isso, de 

todos os atores que consigo têm trabalhado, admiração e respeito. As elevadas aptidões de 

carácter, sociais e morais, que evidencia granjearam-lhe a estima e consideração de todos 

com quem trabalha e priva, com claro benefício para o Estado-Maior da Armada 

Assim ao abrigo da competência que me é conferida pelo artigo 64.º do Regulamento 

de Disciplina Militar, louvo o 26285 Capitão-de-fragata FZ HENRIQUE JOSÉ MARQUES 

ALBERTO, pelas suas elevadas qualidades pessoais e profissionais e pela forma muito 

competente e dedicada com que exerceu o seu cargo de Chefe do Núcleo da Cooperação 

Técnico-Militar, na Divisão de Relações Externas, contribuindo decisivamente para a 

eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior da Armada e, 

consequentemente, da Marinha. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 10 de maio de 2016, 

pelo 20685 Capitão-de-mar-e-guerra FERNANDO MANUEL FREITAS ARTILHEIRO, 

Diretor-Técnico do Instituto Hidrográfico, ao 23486 Capitão-de-fragata LEONEL PEREIRA 

MANTEIGAS, o qual se publica: 

 

O 23486 Capitão-de-fragata LEONEL PEREIRA MANTEIGAS desempenha, há cerca de 

seis anos, as funções de Chefe da Divisão de Hidrografia do Instituto Hidrográfico (IH). 

Oficial com muito elevada preparação, tem marcado a sua ação por um considerável retorno 

nas atividades de levantamentos hidrográficos e de cartografia náutica executada pelo IH, 

vitais para a segurança da navegação. 

O comandante PEREIRA MANTEIGAS é um profundo conhecedor da área da 

hidrografia, e demonstrou, no exercício destas exigentes funções, possuir muito boas 

aptidões de caráter e técnico-profissionais, tendo ainda revelado particular competência na 

gestão dos recursos e dos meios disponíveis para o cumprimento da missão. 

No período da sua chefia foi dada continuidade ao trabalho de atualização cartográfica 

com a preparação de várias novas edições de cartas náuticas e de cartas eletrónicas de 

navegação do fólio nacional, bem como uma nova edição do catálogo de cartas. 

Concomitantemente, foi produzida uma nova carta de planos da aproximação e da baía de 

Ana Chaves - São Tomé e Príncipe, assegurada a continuidade da atualização da cartografia 

portuária de Cabo Verde e, em colaboração com o Serviço Hidrográfico do Reino Unido, 

produzidas seis novas cartas da costa de Angola. A que acresce ainda a definição do fólio 

cartográfico do rio Douro e a criação das condições de base necessárias à sua execução. 

Nesta sua relevante ação, é digno de registo a sua notável capacidade de 

relacionamento com os seus pares de outros serviços hidrográficos, quer no âmbito das 

conferências da Organização Hidrográfica Internacional (OHI), quer das comissões 

hidrográficas regionais, do Atlântico Oriental e da África Austral e ilhas, onde tem 

representado o IH. A sua presença e intervenção tem sido muito apreciada e reconhecida, o 

que tem contribuído para a dinamização da atividade do IH como um serviço hidrográfico 

moderno e de boas práticas. Merece, ainda, particular referência a sua participação nas 

equipas do Capacity Building Sub-committee da OHI que conduziram visitas técnicas de 

diagnóstico e de acompanhamento da edificação dos serviços hidrográficos de Angola e de 

Moçambique. 

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

conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 23486 

Capitão-de-fragata LEONEL PEREIRA MANTEIGAS, pelas relevantes qualidades pessoais e 

profissionais evidenciadas e pela competência no desempenho das funções de Chefe de 

Divisão de Hidrografia, contribuindo de forma significativa para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão do Instituto Hidrográfico e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 15 de janeiro de 

2016, pelo 33474 Vice-almirante ANTÓNIO MANUEL FERNANDES DA SILVA RIBEIRO, 

Diretor-Geral da Autoridade Marítima, ao 21286 Capitão-de-fragata JOÃO NUNO FERREIRA 

DE CARVALHO, o qual se publica: 

 

Vai destacar da Direção-geral da Autoridade Marítima (DGAM) o 21286 Capitão-de-

fragata JOÃO NUNO FERREIRA DE CARVALHO onde tem vindo a desempenhar funções no 

Serviço de Combate à Poluição do Mar por Hidrocarbonetos (SCPMH) desde julho de 2011 

como Chefe da Divisão de Estudos e Projetos e da Divisão de Operações. 

Tendo como principal missão garantir uma resposta adequada e em tempo a um 

eventual incidente de poluição, este militar vem desenvolvendo um trabalho digno de 

realce, respondendo com frontalidade, rigor e eficácia aos incidentes, novas ameaças e 

desafios tecnológicos. 

Técnico muito qualificado, é detentor de uma vasta experiência acumulada, valências e 

formação específica ímpares na vertente do Combate à Poluição do Mar por 

Hidrocarbonetos, Matérias Perigosas e Salvação Marítima, obtida em diversos organismos 

quer nacionais, quer internacionais. 

As áreas que chefia representam os pilares essenciais deste serviço no contexto da 

formação, da logística, preparação para a ação e manutenção dos níveis de prontidão e de 

resposta operacional das equipas. Com a sua capacidade de liderança e dinâmicas 
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implementadas, o Eng.º. FERREIRA DE CARVALHO foi consolidando ao longo do tempo as 

técnicas de combate à poluição, melhorando procedimentos e desenvolvendo novas 

capacidades. Destas, importa salientar o trabalho realizado na edificação da capacidade de 

combate à poluição por matérias perigosas, tanto na vertente do conceito em si e do 

equipamento inicial como da formação, onde a sua ação, determinação e entusiasmo têm 

sido determinantes. De igual modo, com a sua atitude e iniciativa, foi proporcionando um 

grande incremento ao nível da formação de todo o pessoal do Serviço, dotando-os de 

competências e valências que se constituem como uma mais-valia para o seu desempenho. 

No plano interno da sua atividade é ainda de realçar o empenho no apoio logístico que 

o SCPMH tem dado a toda a estrutura da DGAM ao longo destes anos. 

Concomitantemente com as suas funções específicas, acresce ainda uma 

multiplicidade de Grupos de Trabalho em que vem participando, para além da relevância 

que constitui a vasta rede de contatos nacionais e internacionais que foi construindo e 

desenvolvendo ao longo dos anos, fruto de uma ação dinâmica e proactiva junto de diversos 

organismos com que o SCPMH se vem relacionando e colaborando. 

Ao longo da sua permanência neste serviço o Eng.º. FERREIRA DE CARVALHO 

preparou e participou em diversos exercícios e ações reais, donde se destacam os exercícios 

XÁVEGA 2012 em Sesimbra, GUARDEX 2013 em Cascais e ANÉMONA 2015 em Matosinhos 

bem como o envolvimento nas operações de prevenção à poluição decorrentes dos encalhes 

dos navios Merle, Aveiro, em 2013 e do navio Tokyo Spirit, Cascais, em 2015. 

Nestas circunstâncias, é com imensa satisfação e inteira justiça, que, ao abrigo da 

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

Militar, louvo o 21286 Capitão-de-fragata JOÃO NUNO FERREIRA DE CARVALHO pelas suas 

excecionais qualidades de liderança, militares e técnicas, pela afirmação constante de 

elevados dotes de carácter, pela sua lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e 

competência profissional com que exerceu as suas funções e que de modo muito 

significativo têm contribuído para o cumprimento da missão do Serviço de Combate à 

Poluição do Mar por Hidrocarbonetos da Direção-geral da Autoridade Marítima e, 

consequentemente, da Marinha, que me levam a considerá-lo como um oficial de muito e 

elevado mérito. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 10 de maio de 2016, 

pelo 20685 Capitão-de-mar-e-guerra FERNANDO MANUEL FREITAS ARTILHEIRO, 

Diretor-Técnico do Instituto Hidrográfico, ao 24587 Capitão-de-fragata NUNO MANUEL 

GOMES SOUSA RODRIGUES, o qual se publica: 

 

O 24587 Capitão-de-fragata NUNO MANUEL GOMES SOUSA RODRIGUES desempenha, 

desde outubro de 2013, as funções de Chefe da Divisão de Navegação do Instituto 

Hidrográfico. 

Oficial com notáveis qualidades profissionais e pessoais, soube sempre conjugar a sua 

elevada experiência e conhecimentos técnicos com um grande sentido de responsabilidade e 

abnegado espírito de missão que se refletiram no cumprimento de todas as atividades 

atribuídas à Divisão. 

Num contexto de recursos humanos limitados, soube sempre o comandante SOUSA 

RODRIGUES, de uma forma discreta, mas muito proativa, encontrar as melhores soluções 

para atingir os objetivos, sendo de relevar que, durante este período, assumiu, de forma 

partilhada, as funções de responsável por várias secções da Divisão de Navegação, por 

ausência do respetivo chefe. 

É justo salientar algumas das atividades em que particularmente se destacou: a 

participação em reuniões da Associação Internacional de Sinalização Marítima - AISM/IALA; 

o acompanhamento dos trabalhos do EMRF-EGNOS Service Provision Working Group; a 

integração do Grupo de Trabalho sobre Conhecimento Situacional Marítimo e, muito 

recentemente, a preparação e acompanhamento da auditora efetuada a Portugal pela 

Organização Marítima Internacional - OMI. 

Durante a sua chefia, a Divisão de Navegação desenvolveu um conjunto significativo 

de atividades, de elevada relevância para apoio à segurança da navegação, com realce para 

a publicação da 4.ª edição do Roteiro da Costa de Portugal Continental - Volume I, da 5.ª 

edição do Código Internacional de Sinais, da 1.ª edição das Cartas de Tempo Atlântico 

Norte, Mar do Norte e Mediterrâneo Ocidental e Atlântico Norte e Mediterrâneo Ocidental e 

do Livro de Bolso do Navegante. 
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Concomitantemente à atividade da Divisão, o comandante SOUSA RODRIGUES, 

lecionou diversos módulos na Escola de Hidrografia e Oceanografia, com assinalável 

sucesso, no âmbito das especializações de oficiais em Hidrografia e em Navegação, e da 

especialização em Hidrografia para sargentos. 

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

é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 24587 

Capitão-de-fragata NUNO MANUEL GOMES SOUSA RODRIGUES pelo notável conjunto de 

qualidades humanas e profissionais e pelos resultados obtidos no desempenho das funções 

de Chefe da Divisão de Navegação, contribuindo de forma significativa para a eficiência, 

prestígio e cumprimento da missão do Instituto Hidrográfico e, consequentemente, da 

Marinha 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 2 de novembro de 

2016, pelo 27084 Capitão-de-mar-e-guerra CARLOS OSVALDO RODRIGUES CAMPOS, 

Comandante da Escola de Tecnologias Navais, ao 501785 Capitão-de-fragata EN-AEL JOÃO 

MANUEL FIÚZA VICENTE, o qual se publica: 

 

Vai brevemente passar à situação de reserva, após 31 anos ao serviço na Marinha, o 

501785 Capitão-de-fragata EN-AEL JOÃO MANUEL FIÚZA VICENTE, terminando com uma 

comissão de 28 meses na Escola de Tecnologias Navais (ETNA), onde desempenhou de 

forma competente e meritória as funções de Chefe do Departamento de Armas e Eletrónica. 

Ao longo da sua carreira, desempenhou funções a bordo em cargos da sua área de 

especialidade, designadamente nos NRP António Enes, Roberto Ivens e Comandante João 

Belo, e em terra funções como Chefe do Serviço de Informática e Chefe do Gabinete de 

Telecomunicações na antiga Escola de Comunicações, onde também foi formador, como 

Chefe do Serviço de Manutenção de Eletrotecnia no CITAN, Chefe de Seção de Sistemas e 

Serviços de Microinformática, Chefe da Divisão de Serviços e Comunicações e Chefe da 

Divisão de Serviços em Exploração na DITIC. 

Oficial detentor de uma sólida formação moral e técnico-profissional, muito 

disciplinado, dedicado, sociável e cooperante, revelou sempre uma grande capacidade de 

adaptação, de trabalho e de organização. A sua ação e atitude foram sempre pautadas por 

uma permanente disponibilidade e vontade de bem servir, estudando em profundidade os 

vários assuntos com que se deparou, apresentando sempre propostas de solução credíveis e 

adequadas, não apenas sobre assuntos relacionados com o seu departamento, mas sobre 

toda a escola, constituindo-se desta forma um preciso colaborador do comando. 

Aos desafios impostos no desempenho das suas funções de gestão, coordenação e 

execução dos diversos projetos relacionados com a atividade formativa na ETNA, evidenciou 

o engenheiro FIÚZA uma permanente dedicação, elevado sentido de responsabilidade, 

determinação e uma postura proativa, antecipando em tempo soluções solidamente 

estudadas, fundamentadas e estruturadas, para ultrapassar os desafios associados ao 

cumprimento da missão da Escola no seu Departamento. 

Neste contexto, saliento a sua ação no desenvolvimento das Provas de Aptidão 

Profissional (PAP) dos Cursos de Formação de Sargentos Eletrotécnicos, na atualização dos 

planos de curso do Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Formação de Praças 

(CFP) da classe Técnicos de Armamento (TA) e na atualização contínua de manuais e de 

outros meios de apoio à formação. 

Realço, ainda, no âmbito da recente alteração à estrutura orgânica da ETNA, em que 

por extinção do Departamento de Comunicações e Sistemas de Informação algumas áreas 

de formação passaram a ser responsabilidade do seu Departamento, a forma competente e 

cuidada como promoveu a sua integração e preparou os respetivos cursos. Iniciou também, 

a este respeito, os preparativos internos que servirão de base para a formação nas áreas da 

Cibersegurança e Ciberdefesa, consideradas já na última versão do Regulamento Interno da 

ETNA. 

Do ponto de vista do relacionamento, primou sempre pela correta postura e afável 

trato, realçando-se a sua lealdade e camaradagem, revelando sempre uma conduta 

irrepreensível, conquistando assim a estima e consideração dos seus superiores hierárquicos 

e dos seus subordinados. 

Assim, fazendo uso da competência que me é conferida pelo disposto no n.º 2 do 

artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 501785, Capitão-de-fragata 

EN-AEL JOÃO MANUEL FIÚZA VICENTE, pelas suas excelentes qualidades profissionais e 
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militares e pela forma extremamente dedicada, competente e eficiente como desempenhou 

as suas funções, tendo a sua ação contribuído significativamente para a eficiência, prestígio 

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

Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 2 de novembro de 

2016, pelo 26085 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES PINTO, Chefe da Repartição de Nomeações e Colocações da Direção de 

Pessoal, ao 21689 Capitão-de-fragata DARIO DE OLIVEIRA PINTO MOREIRA, o qual se 

publica: 

 

Por ter sido nomeado para uma nova comissão de serviço, vai destacar da Repartição 

de Nomeações e Colocações da Direção de Pessoal o 21689 Capitão-de-fragata DARIO DE 

OLIVEIRA PINTO MOREIRA, que desempenhou durante cerca de 25 meses os cargos de 

Adjunto do Chefe da Secção de Colocações da Repartição de Gestão de Pessoal e, 

decorrente do novo Regulamento Interno da Direção de Pessoal, de Chefe da Secção de 

Sargentos e Praças. 

Detentor de sólida formação militar e de carácter, onde o espírito de iniciativa e bem 

servir, a permanente disponibilidade para o serviço e a elevada capacidade de trabalho se 

destacam, o comandante PINTO MOREIRA pautou a sua conduta e exerceu os seus cargos 

com assinaláveis níveis de profissionalismo, dedicação e sentido das responsabilidades, com 

resultados que em muito contribuíram para uma adequada execução da Diretiva Setorial em 

vigor e, bem assim, para uma gestão de recursos humanos na Marinha mais transparente, 

eficiente, inovadora e cooperante. Por outro lado, a sua extraordinária capacidade de 

adaptação, determinação e perseverança foram determinantes para a procura de soluções 

que permitiram mitigar a crescente dificuldade de preenchimento dos cargos identificados, 

em razão do decréscimo dos recursos humanos disponíveis na Marinha. 

Para além do elevado empenhamento no âmbito específico da sua secção, e fruto da 

sua relevante experiência profissional, o comandante PINTO MOREIRA colaborou com 

exemplar disponibilidade e motivação noutras áreas para as quais foi recorrentemente 

solicitado. Neste contexto, assumem particular relevância o cumprimento de uma missão de 

Assessoria Técnica Temporária junto da Estrutura Superior da Defesa de Timor-Leste, para 

a edificação de um Sistema de Autoridade Marítima, a participação no Exercício Conjunto e 

Combinado FELINO 15, como oficial do Estado-Maior da Força de Reação Imediata (FRI), 

bem como a representação da Superintendência do Pessoal em vários grupos de trabalho e 

de projeto tais como o Grupo de Trabalho e Grupo de Projeto para o Mid-Life Upgrade das 

fragatas da classe Bartolomeu Dias, o Grupo de Projeto para o planeamento do comando da 

SNMG1 em 2015 e o Grupo de Projeto Integrado para a edificação do Sistema de 

Informação de Manutenção dos Padrões de Prontidão Operacional (GPI-SIMPPO). 

Assim, no uso da competência que me confere o n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento 

de Disciplina Militar, louvo o 21689 Capitão-de-fragata DARIO DE OLIVEIRA PINTO 

MOREIRA pelo excelente desempenho, elevada competência e excecionais qualidades e 

aptidões evidenciadas no exercício dos seus cargos, que contribuíram de forma significativa 

e inequívoca 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 2 de fevereiro de 

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

2016, pelo 26485 Capitão-de-mar-e-guerra AN PAULO ANTÓNIO PIRES, Diretor de 

Administração Financeira, ao 9101795 Capitão-tenente TSN JOÃO ANTÓNIO DOS SANTOS 

DO CARMO, o qual se publica: 

 

O 9101795 Capitão-tenente TSN JOÃO ANTÓNIO DOS SANTOS DO CARMO presta 

serviço na Direção de Administração Financeira há cerca de 27 meses, desempenhando o 

importante cargo de Chefe da Divisão de Contabilidade Financeira e de Gestão. 

Ao longo deste período, marcado por alterações legislativas e processuais, o 

comandante SANTOS DO CARMO evidenciou inegáveis capacidades técnico-profissionais, 

consistente formação ética e moral e notáveis qualidades e virtudes militares, fatores que 

foram determinantes na qualidade do trabalho realizado e nos resultados obtidos. 
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Da sua ação relevo a coordenação e o aperfeiçoamento de processos 

administrativo-financeiros e contabilísticos associados à emissão de faturação e ao 

cumprimento da Unidade da Tesouraria do Estado, o estudo e coordenação das tarefas de 

adaptação das estruturas administrativas, financeiras e logísticas e de migração de dados 

no Sistema Integrado de Gestão (SIG), no âmbito de processos de restruturação 

administrativa e financeira dos Sectores da Marinha, a produção e revisão de normas 

técnicas, o apoio funcional à exploração do SIG, a condução das tarefas de encerramento e 

de abertura dos ciclos contabilísticos e, ainda, a produção da documentação integrante da 

conta da Marinha. 

Em resposta a inúmeras solicitações externas no âmbito da gestão financeira e 

patrimonial, com grande impacto na imagem e credibilidade da Marinha, relevo o rigor no 

reporte periódico de informação, cada vez mais complexa, de que são exemplo as 

obrigações declarativas de natureza fiscal, a faturação, a situação de pagamentos e 

recebimentos em atraso, apuramento do IVA intracomunitário e as operações com o 

exterior. 

Num período marcado pela integração de novos elementos no serviço, cuja 

capacitação técnica-funcional tem vindo a ser consolidada progressivamente, o comandante 

SANTOS DO CARMO tem conseguido cumprir de forma muito eficaz e com qualidade as 

atribuições da Divisão, sustentando o seu desempenho numa elevada competência técnica 

que advém das qualificações e da experiência acumulada que tem nas áreas contabilística e 

dos sistemas de informação, a que se associam a facilidade de aprendizagem, de estudo 

das matérias, a dedicação, o espírito de bem servir e o sentido das responsabilidades 

Com esclarecido sentido do dever, disponibilidade e apurada capacidade de análise, 

espírito crítico e atitude prospetiva, participou, ainda, em diversos grupos de trabalho, 

contribuindo para elaborar, de forma cuidada e equilibrada, importantes estudos e análises 

de apoio à decisão. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do 

mesmo Regulamento, é de toda a justiça louvar o 9101795 Capitão-tenente TSN JOÃO 

ANTÓNIO DOS SANTOS DO CARMO pelas excelentes qualidades pessoais, militares e 

profissionais que demonstra e pela forma muito competente, leal e dedicada como tem 

vindo a desempenhar o exigente e complexo cargo de Chefe da Divisão de Contabilidade 

Financeira e de Gestão, que em muito contribuiu para reforçar o prestígio da Marinha no 

domínio da gestão financeira e patrimonial, classificando os serviços por si prestados como 

extraordinários, relevantes e distintos. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 17 de outubro de 

2016, pelo 29584 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ ZACARIAS DA CRUZ MARTINS, 

Comandante interino da Zona Marítima dos Açores, ao 401381 Primeiro-tenente STC 

CARLOS JOSÉ DA SILVA GRAÇA, o qual se publica: 

 

Após cerca de 2 anos e meio de serviço a exercer as funções de Diretor do Centro de 

Comunicações dos Açores (CCA), vai destacar o 401381 1TEN STC CARLOS JOSÉ DA SILVA 

GRAÇA. 

Durante este período de missão, o tenente SILVA GRAÇA demonstrou uma exemplar 

capacidade de organização que contribuiu decisivamente para que o recém-criado CCA 

iniciasse as suas importantes e vitais funções de apoio à esquadra, e se pudesse constituir 

como alternativa ao Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha. 

No âmbito das suas funções como Diretor do CCA e fazendo uso das suas qualidades 

profissionais e profundo conhecimento nas áreas das tecnologias de informação e 

comunicações, o 1TEN SILVA GRAÇA tornou-se instrumental na colaboração que prestou na 

edificação de vários sistemas de comunicações, dos quais se destacam: os contributos e 

acompanhamento da instalação das fases I e II do Broadcast And Ship-Shore Systems 

(BRASS), o acompanhamento da instalação da cobertura da área A2 do Global Maritime 

Distress and Safety System (GMDSS) e a condução dos respetivos testes de cobertura, que 

permitiram, com um grau de certeza elevado, dar como operacional este sistema e ir de 

encontro aos comprometimentos internacionais assumidos por Portugal. 

Ainda no âmbito das comunicações da Marinha nos Açores, destaca-se a sua 

colaboração na identificação das áreas de sombra da rede VHF e no planeamento das novas 
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estações e equipamentos, como de forma a permitir fornecer um melhor e mais fiável 

serviço a todos os que andam no mar. 

Ao nível do Comando da Zona Marítima dos Açores (CZMA) exerceu também, em 

regime de acumulação externa, as seguintes funções: Chefe da Secção de Informações; 

Oficial de Segurança do CZMA; Oficial Adjunto do Oficial de Relações Públicas do CZMA; 

Oficial de Assistência ao Centro de Busca e Salvamento de Ponta Delgada (MRCC 

DELGADA). 

Na execução destas funções, realça-se o seu espírito de cooperação e uma atitude 

crítica construtiva que o tornaram num elemento de relevo no apoio à tomada de decisão 

por parte do Comando. A sua experiência acumulada na anterior comissão no âmbito da 

Autoridade Marítima Nacional, tornaram-no igualmente num elemento precioso na execução 

das funções de Oficial de Assistência do MRCC Delgada, contribuindo de uma forma sempre 

efetiva para a tomada de decisão do SAR Mission Coordinator na resolução de inúmeros 

casos de emergência SAR. 

No plano das relações pessoais releva-se a forma franca e aberta com que pautou o 

seu comportamento, facto a que não é estranha uma já longa e prestigiada carreira que 

começou na categoria de praças, e em que sempre soube encontrar um equilíbrio no 

relacionamento com os seus subordinados e superiores hierárquicos, o que lhe granjeou 

grande estima, respeito e consideração. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 401381 1TEN STC CARLOS JOSÉ DA SILVA 

GRAÇA pela forma altamente competente, diligente e empenhada com que desempenhou as 

suas funções, considerando os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e 

distintos. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 27 de outubro de 

2016, pelo 20789 Capitão-de-fragata AN CARLOS MIGUEL DA SILVA MONGINHO, Chefe do 

Gabinete do Superintendente das Finanças, ao 916288, Primeiro-tenente STP JOSÉ 

ANTÓNIO TUSTO CACHUCHO, o qual se publica: 

 

Por ter sido nomeado para frequentar o Curso de Promoção a Oficial Superior vai 

destacar da Superintendência das Finanças o 916288 Primeiro-tenente STP JOSÉ ANTÓNIO 

TUSTO CACHUCHO, onde desde outubro de 2004 presta serviço, nos últimos 2 anos como 

Chefe da Secção de Informática. 

Oficial dotado de excecionais qualidades pessoais, profissionais e militares, 

demonstrou durante esta longa comissão de serviço elevada competência e singulares 

capacidades de trabalho, organização e concretização que, conjugadas com sólidos 

conhecimentos técnicos e um apurado sentido crítico, o conduziram a um desempenho 

relevante. 

Apesar de ter assumido novas responsabilidades nos últimos anos, manteve sempre 

uma elevada capacidade de resposta a todas as solicitações inerentes ao normal 

funcionamento do Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional, no que respeita à 

gestão de perfis dos utilizadores da Marinha, com especial destaque para as ações 

conducentes à adaptação da estrutura de perfis e utilizadores que entrou em funcionamento 

em janeiro de 2015. 

No âmbito do funcionamento do Gabinete do Superintendente e do apoio aos restantes 

órgãos da Superintendência das Finanças é de relevar a condução do processo de 

atualização e simplificação do parque informático e da estrutura de rede da 

Superintendência, designadamente a substituição do servidor de rede físico, obsoleto, por 

um servidor virtual, a modificação da infraestrutura de rede para permitir a disponibilização 

da internet na rede da intranet em todos os terminais e, ainda, a conceptualização da nova 

estrutura do subportal da Superintendência das Finanças. 

São, ainda, de realçar na postura e desempenho do tenente TUSTO CACHUCHO a sua 

dedicação ao serviço, a permanente disponibilidade, o entusiasmo e a perseverança com 

que encarou as dificuldades diárias, que aliados ao seu elevado espírito de missão e de 

cooperação, resultaram num reconhecimento inquestionável e elevada estima e amizade de 

todos os que com ele se relacionaram. 

Assim, é-me particularmente grato dar público conhecimento das suas assinaláveis 

qualidades pessoais, militares, profissionais e humanas, pelo que fazendo uso da 

competência que me confere o n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, 
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conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo Regulamento, louvo o 916288 

Primeiro-tenente STP JOSÉ ANTÓNIO TUSTO CACHUCHO, pela elevada dedicação, 

competência, profissionalismo e entusiasmo com que exerceu as suas funções, 

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

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

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

2016, pelo 23885 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ DIOGO PESSOA ARROTEIA, Comandante 

da Esquadrilha de Navios de Superfície, ao 25105 Segundo-tenente LUÍS ANTÓNIO CUCO 

DE JESUS, o qual se publica: 

 

O 25105 Segundo-tenente LUÍS ANTÓNIO CUCO DE JESUS vai após dois anos, 

entregar o comando do NRP Cassiopeia, cargo que exerceu com elevado empenho e 

profissionalismo. 

Sob o seu comando, o navio desenvolveu uma intensa e diversificada atividade 

operacional que se traduziu no cumprimento de catorze missões na Zona Marítima do 

Centro e três missões na Zona Marítima do Sul, efetuou um Plano de Treino Básico em 

2015, participou nos exercícios nacionais PRONTEX 14 e CONTEX-PHIBEX 15 e nos 

exercícios internacionais TRIDENT JUNCTURE 15 e REALTHAW 16, para além de um 

diversificado conjunto de ações de representação e de presença naval, missões de 

colaboração com entidades civis e militares nos portos do continente. 

Neste período o navio permaneceu 334 dias com missão atribuída, tendo navegado 

mais de 1700 horas, valores assinaláveis para uma lancha de fiscalização costeira. 

Adicionalmente, no exercício da ação de soberania nos espaços marítimos sob jurisdição 

nacional, realizou 374 ações de fiscalização marítima, das quais resultaram 96 embarcações 

em situação de presumível infração, intensificando de forma significativa a vigilância 

marítima nas zonas centro e sul. 

Este elevado empenhamento é reflexo das apuradas qualidades militares, profissionais 

e de liderança do comandante CUCO DE JESUS que importa realçar. Através de uma ação 

de comando discreta, mas eficaz, soube, de forma determinada, pragmática e esclarecida, 

manter a sua guarnição permanentemente motivada e retirar o máximo rendimento do 

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

responsabilidade, apresentando um navio sempre pronto para ser empenhado 

operacionalmente, fruto de um reduzido índice de limitações de material e de pessoal ao 

longo do seu período de comando, que apraz registar. 

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

me é conferida por lei, louvo o 25105 Segundo-tenente LUÍS ANTÓNIO CUCO DE JESUS 

pela forma competente, empenhada e profissional com que desempenhou as funções de 

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

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

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 8 de novembro de 

2016, pelo 20578 Vice-almirante LUÍS CARLOS DE SOUSA PEREIRA, Comandante Naval, ao 

22606 Segundo-tenente BRUNO JOSÉ DA CUNHA TEIXEIRA, o qual se publica: 

 

Após um período de vinte e sete meses em que desempenhou as funções de oficial de 

serviço ao Centro de Operações Marítimas (COMAR) e, simultaneamente, Centro de 

Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), vai destacar do 

Comando Naval o 22606 Segundo-tenente BRUNO JOSÉ DA CUNHA TEIXEIRA para uma 

nova comissão no mar. 

Militar dedicado e leal, o tenente CUNHA TEIXEIRA adaptou-se de forma rápida à 

dinâmica de trabalho do centro de operações, demonstrando uma evolução contínua no seu 

desempenho e evidenciando, simultaneamente, elevado espírito de cooperação e iniciativa, 

consubstanciados numa permanente disponibilidade para com o serviço e na hábil resolução 

dos sucessivos desafios que lhe foram sendo colocados, o que o levou, inclusive, a ser 

nomeado representante do Comando Naval no exercício OBANGAME/SAHARAN EXPRESS 16, 

em apoio ao Centro de Operações de Segurança Marítima (COSMAR) de Cabo Verde, e 

representante de Portugal, no exercício naval realizado pela Marinha tunisina em junho de 

2015, no âmbito da cooperação bilateral militar Luso-Tunisina. 
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Por outro lado, é ainda de relevar o seu desempenho como Adjunto do Gestor de 

Operações do COMAR, destacando-se a sua participação ativa no projeto de investigação e 

desenvolvimento OVERSEE, assim como no processo da mudança de instalações do COMAR, 

do Reduto Gomes Freire para a Base Naval de Lisboa. 

A atitude irrepreensível evidenciada no desempenho do seu cargo, em particular no 

âmbito dos procedimentos de resposta a ações de busca e salvamento marítimo, aliada ao 

cuidado e rigor empregues durante as ações que diretamente conduziu para a 

salvaguardada da vida humana no mar, contribuíram de forma assinalável para a elevada 

taxa de sucesso apresentada pelo MRCC Lisboa. 

Assim, no uso da competência que me é conferida pela Lei, louvo o 22606 

Segundo-tenente BRUNO JOSÉ DA CUNHA TEIXEIRA, pelo empenho, competência e eficácia 

com que desempenhou as suas funções de oficial de serviço ao COMAR/MRCC Lisboa e de 

adjunto do gestor de operações do COMAR, considerando que os serviços por si prestados 

contribuíram significativamente para o prestígio e cumprimento da missão do Comando 

Naval, e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 10 de outubro de 

2016, pelo 21394 Capitão-tenente EDUARDO LUÍS POUSADAS GODINHO, Comandante do 

NRP Jacinto Cândido, à 20908 Segundo-tenente ANA SOFIA DE JESUS BASTOS, o qual se 

publica: 

 

Vai em breve destacar do NRP Jacinto Cândido a 20908 Segundo-tenente ANA SOFIA 

DE JESUS BASTOS, onde, desde outubro de 2014, desempenha as funções de Chefe do 

Serviço de Navegação, Adjunto do Imediato para a Formação e Treino (AIFT) e Oficial de 

Quarto à Ponte, tendo ainda assumido a chefia do Serviço de Operações de dezembro de 

2013 a outubro de 2014. 

A tenente JESUS BASTOS sempre demonstrou, no exercício das suas funções, um 

elevado espírito de dedicação, permanente disponibilidade, profissionalismo, apurado 

sentido de cooperação e capacidade de liderança, permitindo que os serviços sob sua 

responsabilidade alcançassem níveis de proficiência dignos de realce correspondendo 

inequivocamente às solicitações inerentes às suas funções. 

Sociável e determinada, com elevado sentido das responsabilidades e qualidades 

pedagógicas, a segundo-tenente BASTOS viria a revelar-se preciosa na execução das 

inúmeras missões que o navio foi chamado a cumprir, contribuindo diretamente para um 

desempenho pleno de competência das equipas que chefiou. Tanto no âmbito da 

organização do navio para a ação, como na gestão dos recursos humanos de bordo, esta 

militar manifestou ser possuidora de um largo conjunto de qualidades sociais e morais que 

a tornam respeitada, designadamente pelos seus pares e subordinados. 

A desenvoltura que emprestou a todos os processos em que foi empenhado, a par do 

seu espírito construtivo e sentido prático, foram atributos relevantes no apoio ao comando e 

decisivos no cumprimento das missões confiadas ao navio, nomeadamente em vinte e duas 

missões SAR, duas viagens de instrução da Escola Naval, três missões de atribuição à Zona 

Marítima dos Açores, uma missão de atribuição à Zona Marítima do Norte, APP e PTE 2014, 

exercícios INSTREX 14, PRONTEX 14, LUSITANO 14, AÇOR 15, CONTEX/PHIBEX 15, FELINO 

15 e INSTREX 16-1, contabilizando 10 478 horas de missão e mais de 4573 horas de 

navegação. 

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

me confere o n.º 4 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo a 20908 

Segundo-tenente ANA SOFIA DE JESUS BASTOS pela atitude que demonstrou para com o 

serviço e permanente disponibilidade que sempre pautaram a sua conduta, bem como pelo 

relevante desempenho obtido no exercício de funções a bordo, que muito contribuíram para 

a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do NRP Jacinto Cândido, e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 10 de outubro de 

2016, pelo 21394 Capitão-tenente EDUARDO LUÍS POUSADAS GODINHO, Comandante do 

NRP Jacinto Cândido, ao 22509 Segundo-tenente AN FRADIQUE ANDRÉ MARTINS DOS 

SANTOS, o qual se publica: 
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Vai em breve destacar do NRP Jacinto Cândido o 22509 Segundo-tenente de 

Administração Naval FRADIQUE ANDRÉ MARTINS DOS SANTOS, onde, desde setembro de 

2014, desempenha as funções de Chefe do Serviço de Abastecimento, Oficial de Relações 

Públicas, Helicopter Signal Officer e Oficial de Quarto à Ponte. 

Oficial dotado de sólidas competências técnicas específicas, distinto espírito de 

cooperação e determinação, soube desempenhar as suas funções com notável eficácia. 

Destacando-se naturalmente pela sua capacidade de liderança e disponibilidade, soube 

ultrapassar, com desembaraço, os constantes desafios com que se deparou ao longo da sua 

comissão. 

Empreendedor e proativo, embora humilde e com elevado sentido do humano, o 

segundo-tenente MARTINS DOS SANTOS deixa no navio um indelével cunho pessoal de 

capacidade de trabalho, organização e desenvoltura perante a necessidade de mudança, 

dotando o seu navio com soluções logísticas adequadas. Ao seu sólido desempenho 

específico aliou uma conduta e capacidade de relacionamento interpessoal irrepreensíveis, 

sendo respeitado e admirado pelos seus pares e subordinados, granjeando a inteira 

confiança do seu comando. 

Jovial mas disciplinado, disponível mas ponderado, o segundo-tenente SANTOS 

demonstrou ser um oficial determinado em aprofundar os seus conhecimentos e consolidar 

a sua prestação. Tal postura viria a revelar-se preciosa na execução das inúmeras missões 

que o navio foi chamado a cumprir, contribuindo diretamente para uma prestação a todos 

os níveis exemplar das equipas que chefiou, nomeadamente em catorze missões SAR, duas 

viagens de instrução da Escola Naval, duas missões de atribuição à Zona Marítima dos 

Açores, uma missão de atribuição à Zona Marítima do Norte, exercícios LUSITANO 14, AÇOR 

15, CONTEX/PHIBEX 15, FELINO 15 e INSTREX 16-1, contabilizando 6836 horas de missão 

e mais de 3238 horas de navegação. 

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

me confere o n.º 4 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 22509 

Segundo-tenente de Administração Naval FRADIQUE ANDRÉ MARTINS DOS SANTOS pela 

excelência do desempenho obtido no exercício de funções a bordo, que muito contribuíram 

para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do NRP Jacinto Cândido e, 

consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 4 de julho de 2016, 

pelo 20085 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO JORGE DE OLIVEIRA CAVALEIRO ÂNGELO, 

Comandante do NRP Bartolomeu Dias, ao 6302291 Primeiro-sargento MQ PAULO 

ALEXANDRE ROSA VARELA, o qual se publica: 

 

Após cerca de dois anos e meio de comissão vai destacar o 6302291 Primeiro-sargento 

MQ PAULO ALEXANDRE ROSA VARELA, onde exerceu, de forma exemplar e extremamente 

competente as funções de Chefe de Secção das Turbinas a Gás do Serviço de Mecânica, do 

Departamento de Propulsão e Energia. 

Ao longo do período da comissão, o sargento MQ VARELA evidenciou ser possuidor de 

sólidos conhecimentos técnico-profissionais e de elevado sentido de responsabilidade, tendo 

desempenhado as suas funções com distinto brio e dedicação, demonstrando uma imagem 

de indiscutível competência e profissionalismo junto dos seus superiores e subordinados.  

Sargento de sólida formação militar evidenciou elevados conhecimentos técnicos, 

assim como elevada dedicação, quer na sua área específica onde procurou sempre melhorar 

quer em outras tarefas não específicas a que foi chamado a cumprir, conseguindo garantir, 

através de uma ponderada e eficaz liderança da secção sob a sua direta responsabilidade, 

os adequados níveis de eficiência e eficácia para a prossecução dos objetivos do serviço e 

do departamento de propulsão e energia. 

Da sua ação de liderança, salienta-se a forma sensata e bastante proactiva na 

condução da secção chefiada, e a sua constante preocupação com o aprontamento e 

operacionalidade dos sistemas inseridos quer ao nível do seu serviço, quer ao nível do 

Departamento de Propulsão e Energia, destacando-se, neste contexto, a importante 

assessoria no decorrer das missões executadas pelo navio, e nas importantes, e sempre 

difíceis fases de aprontamento. 

Militar extremamente correto, aplicado e com uma atitude exemplar perante o serviço, 

demonstrando sempre elevada disponibilidade e voluntarismo conseguiu ultrapassar os 

inúmeros desafios da sua secção tirando partido do seu elevado profissionalismo, 
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capacidade técnica e um reconhecido valor agregado, contribuindo de forma relevante para 

o cumprimento dos diversos objetivos do serviço e do departamento de propulsão e 

energia. 

A par das qualidades militares e técnico-profissionais evidenciadas, apraz-me realçar o 

seu excelente conjunto de qualidades sociais e morais, das quais destaco a humildade e 

simplicidade, que lhe permitiram granjear a confiança e respeito não apenas de todos os 

que com ele diretamente privaram, como, também, de toda a guarnição. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, considero de inteira justiça louvar o 6302291 

Primeiro-sargento MQ PAULO ALEXANDRE ROSA VARELA pela forma exemplar como 

desempenhou as sua funções, pelo excelente conjunto de qualidades humanas, militares e 

profissionais que evidenciou que em muito contribuíram para a eficiência, eficácia e 

prestígio do cumprimento da missão do NRP Bartolomeu Dias e, consequentemente, da 

Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

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

2016, pelo 25787 Capitão-de-fragata ANTÓNIO MANUEL NEVES RODRIGUES Comandante 

do NRP Vasco da Gama, ao 9328295 Primeiro-sargento ETI CARLOS MANUEL AUGUSTO 

ESTRADAS DA CRUZ, o qual se publica: 

 

Presta serviço a bordo do NRP Vasco da Gama, o 9328295 Primeiro-sargento ETI 

CARLOS MANUEL AUGUSTO ESTRADAS DA CRUZ, onde desempenha, há dezanove meses, 

de forma meritória o cargo principal de Técnico de Manutenção de Equipamentos Eletrónicos 

- STACOS, Giroeléctricos e Comunicações Internas, o cargo secundário de Encarregado da 

Oficina de Eletrónica, e, em postos de combate, de Coordenador da Base do Departamento 

de Armas e Eletrónica. 

Militar com grande capacidade de trabalho e sentido das responsabilidades, manifestou 

um exemplar desempenho específico, forjado na resolução concreta de avarias a que foi 

chamado a intervir, com destaque para as tempestivas reparações do anemómetro, de 

diversas consolas do centro de operações, e da Retransmission Unit - RTU. Realce ainda 

para o apoio técnico dispensado ao funcionamento dos sistemas interligados à rede Multi 

Interface Computer Equipment - MICE. Enquanto Coordenador da Base do DAE teve um 

notável desempenho na priorização e identificação de alternativas às avarias exercitadas em 

postos de combate. Fatos estes, que aliados às suas inegáveis qualidades pedagógicas e 

sociais, em muito contribuíram para o bom funcionamento do Departamento de Armas e 

Eletrónica. 

Durante a sua comissão de embarque, onde perfez 2159 horas de navegação em 180 

dias de missão no mar, participou no exercício CONTEX-PHIBEX 15, TRIDENT JUNCTURE 15, 

OBANGAME/SAHARAN EXPRESS 16, na Iniciativa MAR ABERTO 2016, no Dia da Marinha 16, 

nas Comemorações do Dia de Portugal 2016, e no exercício SWORDFISH 16, onde o NRP 

Vasco da Gama foi navio-chefe e embarcou o Commander Task Group 443.20 (CTG 443.20) 

com o respetivo estado-maior. 

De facto, durante os últimos 19 meses, no qual desempenhou funções sob o meu 

comando, manifestou ainda elevada capacidade de organização, permanente disponibilidade 

para o serviço e vincado espírito de cooperação orientado para o cumprimento da missão, 

contribuindo, assim, para a eficiência operacional e capacidade combatente do navio. 

Detentor de elevadas qualidades de caráter, sociais e morais, soube promover uma 

salutar camaradagem entre todos os militares da guarnição, conquistando a consideração e 

o respeito de todos os que com ele trabalharam. 

Assim, é com grande satisfação e a maior justiça que fazendo uso da competência que 

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

9328295 Primeiro-sargento ETI CARLOS MANUEL AUGUSTO ESTRADAS DA CRUZ pela forma 

altamente competente e muito dedicada como exerceu as funções de Adjunto da Secção de 

Manutenção de Equipamentos Eletrónicos - STACOS, Giroeléctricos e Comunicações 

Internas, considerando que o seu desempenho muito contribuiu para a eficiência, prestígio 

e cumprimento da missão do NRP Vasco da Gama e, consequentemente, da Marinha. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

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

2015, pelo 5177 Contra-almirante ALBERTO MANUEL SILVESTRE CORREIA, Comandante da 

Flotilha, ao 9301297 Primeiro-sargento MQ ADÉRITO MIGUEL DOS SANTOS BOURA, o qual 

se publica: 

 

O 9301297 Primeiro-sargento MQ ADÉRITO MIGUEL DOS SANTOS BOURA presta 

serviço no Serviço de Apoio a Navios da Flotilha desde julho de 2009, desempenhando o 

cargo de Adjunto do Encarregado da Secção de Motores Fora-de-bordo e Mecânica. 

Na fase inicial da sua comissão de serviço, o sargento BOURA desempenhou funções 

na secção de Máquinas Ferramentas, transitando para a secção de Embarcações, Botes e 

Balões numa fase ulterior e terminando a sua comissão na secção de Mecânica e Motores 

Fora-de-borda. Ao longo destes 6 anos, e em todas as secções, o sargento BOURA revelou 

uma dedicação inexcedível na procura de soluções para os mais diversos desafios, 

evidenciando sólidos conhecimentos técnicos, demonstrando uma elevada competência 

profissional, um forte espírito de cooperação, elevada iniciativa e eficácia e, ainda, um vasto 

conjunto de outras qualidades profissionais, militares, morais e de carácter que o creditam 

como um militar de elevado valor. 

As suas qualidades pessoais e técnico-profissionais foram consistentemente 

demonstradas e foram fundamentais para a missão da Flotilha (SANFLOT) no apoio à 

manutenção de 2.º e 3.º escalões de material naval. Com enorme dedicação e 

determinação, o sargento BOURA respondeu positivamente aos crescentes e complexos 

desafios colocados pelo défice de manutenção de 1.º escalão e também soube acompanhar 

o incremento da sofisticação dos recentes motores fora-de-borda de 4 tempos que equipam 

os navios da Esquadra. 

Para terminar, o sargento BOURA tem grande facilidade de relacionamento 

interpessoal que potenciou a camaradagem, a consideração e o respeito de todos que com 

ele convivem, no SANFLOT e a bordo. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9301297 Primeiro-sargento MQ ADÉRITO MIGUEL 

DOS SANTOS BOURA pelas qualidades militares, profissionais e pessoais que evidenciou na 

sua comissão de serviço e que contribuíram de forma significativa e digna de registo para o 

prestígio, eficiência e cumprimento da missão da Flotilha e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

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

2015, pelo 67379 Capitão-de-mar-e-guerra FZ CARLOS TEIXEIRA MOREIRA, Comandante 

da Escola de Fuzileiros, ao 315292 Primeiro-sargento V FLORIANO PALHARES MOTA, o qual 

se publica: 

 

Após ter prestado serviço durante cerca de sete anos como Chefe da Secção de 

Planeamento, Movimentos e Registos, do Serviço de Transportes no Departamento de 

Material, vai destacar o 315292 Primeiro-sargento V FLORIANO PALHARES MOTA. 

Militar disciplinado e íntegro, o sargento MOTA revelou ser possuidor de um excelente 

conjunto de atributos de carácter e humanos, tendo-se afirmado como um profissional 

competente e diligente, sempre orientado pelo seu bom senso, vontade de bem servir e 

permanente disponibilidade para com o serviço. 

Num quadro de intensa e muito exigente atividade, soube explorar de forma 

competente e muito eficaz o sistema de informação para a gestão da dotação de viaturas da 

unidade, em uso na Marinha, o que se revelou fundamental, como elemento chave na 

adequada articulação entre as necessidades dos Departamentos da Escola de Fuzileiros. 

Neste particular, releva o papel que desempenhou no planeamento e na adequação dos 

meios para fazer face às atividades de formação, tendo conseguido, num ambiente de 

grandes constrangimentos, adotar opções eficientes na utilização das viaturas garantindo o 

cumprimento das tarefas.  

O seu pragmatismo, capacidade de fundamentar os seus pedidos e reconhecimento 

pela forma como sempre soube maximizar o emprego dos recursos operacionais de que 

dispunha foram essenciais para o excelente relacionamento e cooperação que estabeleceu 

com outras entidades, designadamente o Comando do Corpo de Fuzileiros e o Organismo de 

Direção Técnica, assegurando que o necessário suporte, para suprir as necessidades diárias 



14

OA1 N.º 10/08-03-17

14 

ou para atender a quesitos inopinados nunca lhe faltou, o que permitiu que o seu trabalho 

se traduzisse em elevados níveis de eficácia. 

De realçar também as qualidades sociais e morais do sargento MOTA, bem como a sua 

permanente boa disposição e espírito de camaradagem, características que o levaram a 

conquistar o respeito e consideração de todos os que com ele trabalharam. 

Assim, é com inteira justiça e agrado que, fazendo uso da competência que me é 

conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 315292 

Primeiro-sargento V FLORIANO PALHARES MOTA pelo seu desempenho, atitude e dedicação 

constante, a que associa elevadas qualidades de carácter e técnico-profissionais, e cuja 

ação contribuiu para a eficiência e cumprimento da missão da Escola de Fuzileiros e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

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

2013, pelo 23784 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ RAFAEL SALVADO DE FIGUEIREDO, 

Comandante do NRP D. Francisco de Almeida, ao 158592 Cabo R MÁRIO JOSÉ COUTINHO 

DOS SANTOS, o qual se publica: 

 

Presta serviço nesta unidade naval há cerca de quarenta cinco meses, o 158592 Cabo 

R MÁRIO JOSÉ COUTINHO DOS SANTOS, onde desempenha as funções de Operador de 

Guerra Eletrónica. 

Este militar revelou sempre uma capacidade de trabalho ímpar, tendo sido capaz de 

desenvolver conhecimento muito além dos ensinamentos recolhidos na fase de formação na 

Holanda. Para alcançar esse desempenho muito contribuíram o seu trabalho intelectual, a 

sua capacidade de adaptação, a sua determinação e qualidades técnico-profissionais muito 

acima da média, que conduziriam ao reconhecimento de com que ele trabalhou, sendo 

também um exemplo para os outros militares. Estas qualidades foram claramente 

comprovadas, durante as missões em que o navio esteve empenhado, realçando-se desses 

os diferentes Planos de Treino Nacional, os diversos exercícios nacionais e internacionais 

como o NOBLE MARINER 2011 e o REALTHAW 2013, e também na sua valiosa ação durante 

a Operação OCEAN SHIELD em 2011. 

No período da sua comissão, o cabo SANTOS desenvolveu um trabalho de referência, 

quer no seu cargo principal, quer noutras áreas onde aplicou a sua extrema dedicação ao 

trabalho, experiência e conhecimento, produzindo resultados em todas as suas tarefas. 

Algum dos produtos por ele desenvolvidos, tiveram como ponto de partida a sua auto 

iniciativa, destacando-se aqui o Manual resumo do Sistema de Combate, Manual de 

Operação da ferramenta de simulação do Sistema de Combate - o TR1, a produção e 

desenvolvimento de uma base de dados de guerra eletrónica possível de ser lida 

automaticamente pelo sistema de combate de bordo e, fez ainda parte da génese, do 

desenvolvimento e da criação do projeto do Sistema de Avaliação do Treino (SAT) do navio, 

do qual atualmente é o seu administrador. 

Assim, é com agrado e inteira justiça que fazendo uso da competência que me é 

conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo 158592 Cabo 

R MÁRIO JOSÉ COUTINHO DOS SANTOS pelas suas excelentes qualidades intelectuais, 

técnico-profissionais e de desempenho, contribuindo de forma muito significativa para o 

cumprimento da missão do NRP D. Francisco de Almeida e consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 23 de abril de 2015, 

pelo 5177 Contra-almirante ALBERTO MANUEL SILVESTRE CORREIA, Comandante da 

Flotilha, ao 6300692 Cabo E PAULO SÉRGIO MOREIRA GONÇALVES, o qual se publica: 

 

Vai destacar da Flotilha, onde presta serviço desde fevereiro de 2010, o 6300692 Cabo 

E PAULO SÉRGIO MOREIRA GONÇALVES, que desempenha as funções de Adjunto do Chefe 

da Secção de Eletricidade Geral do Serviço de Apoio a Navios (SANFLOT). 

Militar detentor de relevantes qualidades militares, profissionais e pessoais das quais 

são de salientar o sentido da disciplina, lealdade, dedicação ao serviço, conduta muito 

responsável e espírito de cooperação, granjeou desde cedo a estima e respeito de todos os 

que com ele trabalham. 
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No desempenho do seu cargo, o cabo GONÇALVES demonstrou possuir elevados 

conhecimentos técnicos que colocou em prática de forma expedita, nomeadamente nas 

ações de manutenção preventiva e corretiva que estão cometidas à sua secção e que 

abrangem a generalidade do parque de equipamentos das oficinas e todos os quadros 

elétricos, bem como as reparações dos circuitos elétricos das embarcações das unidades 

navais. É também de realçar a sua permanente disponibilidade para colaborar na 

movimentação de viaturas e cargas, contribuindo em alguns períodos para suprir carências 

de pessoal nessa área, constituindo-se assim num precioso auxiliar do chefe de secção e do 

SANFLOT. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 6300692 Cabo E PAULO SÉRGIO MOREIRA 

GONÇALVES pelo conjunto de qualidades militares, profissionais e pessoais que sempre 

demonstrou, e pela forma dedicada e eficiente como tem desempenhado as suas funções na 

Secção de Eletricidade Geral do SANFLOT, contribuindo significativamente para o prestígio, 

eficiência e cumprimento da missão da Flotilha e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 1 de fevereiro de 

2016, pelo 21385 Capitão-de-mar-e-guerra MANUEL VICENTE SILVESTRE CORREIA, 

Comandante do NRP D. Francisco de Almeida, ao 110496 Cabo C BRUNO EDGAR LOPES DA 

SILVA, o qual se publica: 

 

Presta serviço nesta unidade naval, há cerca de 42 meses, o 110496 Cabo C BRUNO 

EDGAR LOPES DA SILVA, onde vem desempenhando o cargo de Adjunto do Chefe das 

Secções de Publicações e de Sinais. 

Militar de personalidade discreta, com elevado sentido das responsabilidades e espírito 

de iniciativa, o cabo C SILVA tem pautado o seu desempenho por uma grande abnegação 

nas tarefas lhe têm sido atribuídas. 

Os sólidos conhecimentos técnico-profissionais, a vasta experiência na sua área 

funcional, as qualidades pedagógicas e de liderança, demonstradas durante a realização do 

Plano de Treino Básico e do Portuguese Operational Sea Training (POST), em Inglaterra, em 

2014, contribuíram decisivamente para a integração e formação dos elementos mais 

modernos nas secções de publicações e de sinais. 

A sua atuação também fica marcada pela capacidade de organização e trabalho 

desenvolvido na secção de publicações, onde demonstrou um rigoroso controlo nesta área, 

salvaguardando todos os aspetos relacionados com a segurança. Acresce referir que 

durante o aprontamento do navio para a integração no Standing NATO Maritime Group One 

(SNMG1), ficou bem patente a organização cuidada e eficaz da secção de publicações, bem 

como a forma como foram alcançados nesta área, os requisitos para o embarque do 

estado-maior internacional. 

Durante o SNMG1, realizado no período de 8 de junho a 18 de dezembro, como 

navio-almirante, o cabo SILVA demonstrou, quer em ambiente de exercícios navais, quer 

em operações reais, tal como a Operação ACTIVE ENDEAVOUR, uma grande competência, 

resultando desta atuação um contributo decisivo para o bom desempenho do serviço de 

comunicações no apoio ao comando. 

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 110496 Cabo C BRUNO EDGAR 

LOPES DA SILVA, que pautou a sua atuação por um extraordinário desempenho e 

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

cumprimento da missão do NRP D. Francisco de Almeida e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 27 de outubro de 

2014, pelo 5177 Contra-almirante ALBERTO MANUEL SILVESTRE CORREIA, Comandante da 

Flotilha, ao 9322499 Cabo M BRUNO MIGUEL DA SILVA FERNANDES, o qual se publica: 

 

Presta serviço na Flotilha desde outubro de 2009 o 9322499 Cabo M BRUNO MIGUEL 

DA SILVA FERNANDES, que exerce as funções de Encarregado na Secção de Embarcações 

Semirrígidas, Botes e Balões do Serviço de Apoio a Navios (SANFLOT). 
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O cabo FERNANDES é possuidor de notórias qualidades militares, profissionais e 

pessoais, de entre as quais são de salientar o sentido da disciplina, a lealdade e a dedicação 

ao serviço, características que, aliadas a uma conduta irrepreensível, trato afável e elevado 

espírito de equipa e entreajuda, lhe creditam o respeito e a estima dos elementos com 

quem quotidianamente trabalha e o abonam como um excelente colaborador. 

Ao longo dos últimos 5 anos, tem o cabo FERNANDES demonstrado excelentes 

conhecimentos na sua área de especialidade que complementou com a aquisição e 

desenvolvimento de novas competências que aplica consistentemente, designadamente na 

reparação e construção de flutuadores para botes e embarcações semirrígidas, e na 

manufatura de toldos, capas e cortinas ignífugas, contribuindo significativamente para o 

incremento do volume e qualidade das obras executadas. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9322499 Cabo M BRUNO MIGUEL DA SILVA 

FERNANDES pelas excelentes qualidades pessoais, militares e profissionais que tem 

revelado no exercício das funções de Encarregado na Secção de Embarcações Semirrígidas, 

Botes e Balões, que contribuem sem dúvida para o prestígio, eficiência e cumprimento da 

missão da Flotilha e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

Condecorações: 

 

Medalha Militar de Serviços Distintos - Prata 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017: 

 

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

do número 1 do artigo 16.º e do número 1 do artigo 34.º do Regulamento da Medalha 

Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

316/2002, de 27 de dezembro, concede a Medalha Militar de Serviços Distintos de Prata, 

aos militares seguintes: 

  

9101795 Capitão-tenente TSN-GES JOÃO ANTÓNIO DOS SANTOS DO CARMO 

401381 Primeiro-tenente STC CARLOS JOSÉ DA SILVA GRAÇA 

916288 Primeiro-tenente STP JOSÉ ANTÓNIO TUSTO CACHUCHO 

 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 2.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017: 

 

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, aos militares 

seguintes: 

 

21286 Capitão-de-fragata EN-MEC JOÃO NUNO FERREIRA DE CARVALHO 

416485 Capitão-tenente TSN-HIS CARLOS MANUEL BAPTISTA VALENTIM 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 2.ª Classe 

 
------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017: 

 

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

do número 1 do artigo 26.º, da alínea 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: 
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26285 Capitão-de-fragata FZ HENRIQUE JOSÉ MARQUES ALBERTO 

23486 Capitão-de-fragata  LEONEL PEREIRA MANTEIGAS 

24587 Capitão-de-fragata  NUNO MANUEL GOMES SOUSA RODRIGUES 

501785 Capitão-de-fragata EN-AEL JOÃO MANUEL FIÚZA VICENTE 

21689 Capitão-de-fragata  DÁRIO DE OLIVEIRA PINTO MOREIRA 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 3.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017: 

  

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

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

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

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

Militar da Cruz Naval de 3.ª Classe, aos militares seguintes: 

 

25105 Segundo-tenente  LUÍS ANTÓNIO CUCO DE JESUS 

22606 Segundo-tenente  BRUNO JOSÉ DA CUNHA TEIXEIRA 

20908 Segundo-tenente   ANA SOFIA DE JESUS BASTOS 

22509 Segundo-tenente AN FRADIQUE ANDRÉ MARTINS DOS SANTOS 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 4.ª Classe 

 
------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017: 

 

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

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

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

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

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

 

6302291 Primeiro-sargento MQ PAULO ALEXANDRE ROSA VARELA 

9328295 Primeiro-sargento ETI CARLOS MANUEL AUGUSTO ESTRADAS DA CRUZ 

9301297 Primeiro-sargento MQ ADÉRITO MIGUEL DOS SANTOS BOURA 

315292 Primeiro-sargento V FLOREANO PALHARES MOTA 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 2 de fevereiro de 

2017: 

 

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

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

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

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

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

 

158592 Cabo R MÁRIO JOSÉ COUTINHO DOS SANTOS 

6300692 Cabo E PAULO SÉRGIO MOREIRA GONÇALVES 

9322499 Cabo M BRUNO MIGUEL DA SILVA FERNANDES 

110496 Cabo C BRUNO EDGAR LOPES DA SILVA 
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Estado-Maior da Armada, em 8 de março de 2017 

 

O SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

 

 

 
Mário José Simões Marques 

CALM 
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Legislação 

 

Legislação Diversa (Sumário) 

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 45, de 3 de março de 2017: 

 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

 

Decreto-Lei n.º 25/2017: 

 

Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2017. 

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 44, de 2 de março de 2017: 

 

MINISTÉRIO DO MAR 

 

Portaria n.º 92-C/2017: 

 

Estabelece as limitações à captura e descarga de biqueirão (Engraulis encrasicholus) na 

subzona IX do Conselho Internacional de Exploração do Mar com o objetivo de gerir a quota 

disponível ao longo de 2017.   

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 44, de 2 de março de 2017: 

 

MINISTÉRIO DO MAR 

 

Portaria n.º 92-D/2017: 

 

Estabelece um regime excecional para a captura de espécies acessórias nas pescarias de 

cerco, relativamente ao previsto no n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento de Pesca por Arte 

de Cerco, aprovado pela Portaria n.º 1102-G/2000, de 22 de novembro, com as alterações 

introduzidas pelas Portarias n.º 346/2002, de 2 de abril, e n.º 397/2007, de 4 de abril, para 

o ano de 2017.   

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017: 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

 

Portaria n.º 99/2017: 

 

Estabelece a idade de acesso à pensão de velhice do regime geral de segurança social em 

2018.   

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 45, de 3 de março de 2017: 

 

Declaração de Retificação n.º 4/2017: 

 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2017, de 26 de janeiro, que cria uma 

estrutura temporária de projeto designada por Estrutura de Missão para as Comemorações 

do V Centenário da Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão de 

Magalhães (2019-2022), publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 19, de 26 de 

janeiro de 2017. 
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------- Diário da República, 1.ª série, n.º 44, de 2 de março de 2017: 

 

MINISTÉRIO DO MAR 

 

Despacho n.º 1847-A/2017: 

 

Estabelece as restrições à pesca da sardinha na costa continental portuguesa até 31 de 

julho de 2017. 
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Legislação Diversa (Transcrição) 

 

 

PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 1953/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2546 MEOSTD (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 2546 MEOSTD (EDITION 1) — Allied Joint Doctrine For Medical Evacuation 

— AJMedP-2, com implementação à data da sua promulgação, na Marinha e na Força Aérea, 

no Exército com implementação futura. 

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

 

29 de dezembro de 2016. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 1954/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2543 MEDSTD (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 2543 MEDSTD (EDITION 1) — Standards for Data Interchange Between 

Health Information Systems, com implementação à data da sua promulgação, na Marinha, 

no Exército e na Força Aérea. 

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

 

29 de dezembro de 2016. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 1955/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2087 (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 2087 (EDITION 6) — Medical Employment of Air Transport in the Forward 

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

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

 

29 de dezembro de 2016. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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Portarias, Diretivas e Despachos do Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 19 – VIII 

 

------- Portaria do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 8 de março de 

2017: * 

 

LOTAÇÃO COMPLETA E NORMAL DA UAM CREOULA. 

 

Decorrente do processo de ajustamento organizacional da Marinha e da necessidade 

de garantir o apoio técnico especializado aos equipamentos e sistemas eletrónicos 

existentes a bordo, essenciais para a segurança do navio, bem como da crescente exigência 

técnica das redes de apoio e serviços informatizados das unidades navais, que suportam o 

quotidiano do expediente do navio, e atenta a especificidade desta unidade auxiliar 

classificada como navio de treino de mar, conforme estabelecido pela Portaria n.º 386/871, 

de 7 de maio, torna-se necessário alterar a lotação completa e normal da UAM Creoula; 

 

Assim, no uso da competência que me é conferida pelo artigo 17.º da Lei Orgânica de 

Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA)2, e nos termos do disposto no artigo 

1.11 do Regulamento Interno das Forças e Unidades Navais (RIFUN), determino que: 

 

1. A lotação completa e normal da UAM Creoula é a que consta no mapa anexo ao 

presente despacho e do qual faz parte integrante; 

 

2. É revogada a Portaria do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 28/163, 

de 12 de janeiro. 

 

__________________ 
 1 A Portaria n.º 386/87, de 7 de maio, foi publicada na OA1 n.º 19/13-05-87, anexo – D. 
 2 A Lei n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, foi 
publicada na OA1 n.º 37/03-09-14, Anexo – F; 
 3 A Portaria do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 28/16, de 12 de janeiro, foi publicada na OA1 n.º 
05/03-02-16 anexo – M. 

 
 

ANEXO 

LOTAÇÃO COMPLETA E NORMAL DA UAM CREOULA 
 
Oficiais:     

 

Marinha:   

  

 Capitão-de-mar-e-guerra ou capitão-de-fragata ......................  1 

 Capitão-de-fragata ou capitão-tenente ...................................  1 

 Oficial subalterno .................................................................  1 

 

Administração Naval:  

  

 Oficial subalterno .................................................................  1 

 

Engenheiros Navais: 

  

 Oficial subalterno .................................................................  14 

 
Técnicos de Saúde: 

  

 Oficial subalterno .................................................................... 15 

   6 
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Sargentos e praças:    

    

Administrativos6:    

  

 Primeiro-sargento ou segundo-sargento .............................  1 

 Primeiro-marinheiro .........................................................  17 

 

Comunicações:    

  

 Cabo ou Primeiro-marinheiro .............................................  18 

 Segundo-marinheiro ou primeiro-grumete ..........................  1 

 

Eletromecânicos:    

  

 Cabo ..............................................................................  29 

 Primeiro-marinheiro .........................................................  410 

   

Eletrotécnicos: 

  

 Primeiro-sargento ou segundo-sargento ……………………………….. 111  

 

Manobra12:    

  

 Primeiro-sargento ou segundo-sargento .............................  213 

      Cabo ..............................................................................  4 

 Primeiro-marinheiro .........................................................  814 

 

Maquinistas Navais 

  

 Primeiro-sargento ............................................................  1 

 

Taifa:    

  

 Primeiro-sargento ou segundo-sargento .............................  1 
 Cabo ..............................................................................  115

 Primeiro-marinheiro .........................................................  616  

  34 

  

    

 Oficiais 6 

 Sargentos 6 

 Praças 28 

Total  40 

 

 

Observações: 

 

1. Quando se verificarem embarques sem instruendos ou a natureza da missão o justificar, 

a lotação poderá ser reforçada com 16 Segundos-marinheiros ou Primeiros-grumetes da 

classe de manobra ou manobra e serviços, dos quais 8 podem ser de qualquer classe. 

 

2. Um dos elementos da guarnição deverá ter o curso de especialização em Monitor de 

Educação Física. 

 
 

 

__________________ 
4 Do ramo de mecânica (EN-MEC), podendo ser da classe do serviço técnico do ramo de mecânica (STMEC). 
5 Oriundo da classe de enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica, subclasse de enfermeiros (HE). Até que 

esteja concluído o processo de transição de categoria, pode ser primeiro-sargento ou segundo-sargento HE. 
6 Até que todos os sargentos e as praças sejam da classe de administrativos, deverão ser considerados sargentos e 
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praças da classe de abastecimento. 
7 Pode ser cabo. 
8 Até que todas as praças sejam oriundas da classe de comunicações (C), deve ser considerado um cabo da classe 

de Comunicações do ramo de radioperadores (CRO). 
9 Até que todas as praças sejam oriundas de eletromecânicos (EM), deverão ser consideradas praças das atuais 

    classes: um condutor de máquinas (CM) e um mletricistas (E). 
10 Até que todas as praças sejam oriundas de EM, deverão ser consideradas praças das atuais classes: dois CM e 

dois E. Um CM e um E podem ser cabos. 
11 Do ramo de informações em Combate (ETI). 
12 Podem ser manobra e serviços (MS). 
13 Um dos sargentos deve ser o mais antigo de bordo. 
14 Dois podem ser cabos. 
15 Um da subclasse de cozinheiros (TFH). 
16 Três da subclasse de despenseiros (TFD), dos quais um pode ser segundo-marinheiro ou grumete, dois da 

    subclasse de cozinheiros (TFH) e um da subclasse de padeiros (TFP). Um TFD, um TFH e o TFP podem ser 
cabos. 

 

__________________ 
* (Portaria divulgada por urgência e conveniência do serviço e antes da sua publicação no Diário da República). 
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Portarias, Diretivas e Despachos do Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 36 (A) – V 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 13/17, de 6 

de março: 

 

GRUPO DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DE VEÍCULOS NÃO TRIPULADOS 

(GT-VENT). 

 

No âmbito dos esforços desenvolvidos para a construção e manutenção de um 

conhecimento situacional marítimo alargado e facilitador do processo de tomada de decisão, 

têm vindo a assumir um papel significativo o emprego de sistemas de veículos não 

tripulados (VENT). 

A importância crescente destes sistemas, cada vez mais relevantes para um conjunto 

de operações em ambiente marítimo de natureza diversa, não pode ser ignorada e 

representa uma oportunidade simultânea de desenvolvimento e de aumento da eficácia e 

eficiência na atuação da Marinha, tanto nas suas missões e tarefas próprias, como no 

âmbito do apoio à Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a outras entidades. 

Por outro lado, os desenvolvimentos tecnológicos ocorridos na indústria militar, 

estimulados pela necessidade de redução de custos, redução de riscos e pela procura da 

vantagem tecnológica, levaram a um aumento significativo do emprego deste tipo de meios 

em apoio às operações navais, em particular como elementos de vigilância e recolha de 

informações, estando identificada a sua necessidade desde 2004 (Diretiva Genética de 

2004) e no Sistema de Forças 2014. 

Assim, foi necessário criar o GRUPO DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

VEÍCULOS NÃO TRIPULADOS (GTVENT) através do despacho CEMA nº6/2015, de 12 de 

fevereiro, visando desenvolver os elementos doutrinários e estabelecer as linhas de 

desenvolvimento relacionadas com os sistemas de VENT subaquáticos, aéreos e de 

superfície.  

Entretanto foram promulgadas as IOA 201 e IOA 301, referentes, respetivamente, aos 

conceitos de emprego dos VENT submarinos (VENT-Sub) e dos VENT aéreos (VENT-Aer). 

Foram ainda estabelecidos protocolos com empresas nacionais que contemplam o 

desenvolvimento de sistemas de VENT, e, nesse âmbito, a edificação dos requisitos, da 

formação e do apoio logístico integrado.  

Torna-se necessário agora dar os passos seguintes, visando a edificação da valência 

de VENT em todas as vertentes funcionais, designadamente, doutrina, organização, 

formação e treino, liderança, material, pessoal, infraestruturas e interoperabilidade, pelo 

que importa rever a composição e as competências do GT-VENT. 

 

Assim, determino: 

 

1. É criado, na dependência do Vice-almirante Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada 

(VALM VCEMA), o Grupo de Trabalho relativo ao desenvolvimento da valência de operação 

de veículos não tripulados na Marinha (GT-VENT), ao qual compete: 

 

a) Coordenar o desenvolvimento na Marinha dos elementos de doutrina, organização, 

formação e treino, liderança, material, pessoal, infraestruturas e interoperabilidade, no 

âmbito da edificação das valências de VENT de superfície, aéreos e submarinos; 

b) Planear e coordenar as atividades de desenvolvimento conceptual e de 

experimentação decorrentes dos protocolos assinados com entidades externas e 

enquadrados no processo de edificação da valência de VENT na Marinha; 

c) Interagir com outras entidades da Defesa Nacional, no âmbito dos trabalhos que 

vierem a ser desenvolvidos nesta área; 

d) Integrar, no âmbito interno da Marinha, as atividades de investigação e 

desenvolvimento que possam contribuir para o processo de edificação da valência de VENT, 

aproveitando as capacidades e competências próprias do Centro de Investigação Naval e do 

Instituto Hidrográfico. 

 

2. O GT-VENT é organizado nas seguintes áreas: 
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a) Direção e Coordenação, que dirige e coordena os trabalhos do grupo; 

b) Núcleo Operacional e de Planeamento, que planeia e orienta o desenvolvimento dos 

trabalhos de natureza operacional e prepara, coordena, articula e monitoriza as ações de 

experimentação. Tem também a atribuição de desenvolver e propor ao GT-VENT os 

elementos contributivos para a edificação das capacidades de VENT referentes a Doutrina, 

Organização, Liderança e Treino; 

c) Núcleo de Sistemas e Infraestruturas, que identifica e articula, sob perspetiva 

técnica, o desenvolvimento dos diversos sistemas não tripulados em linha com os requisitos 

operacionais definidos, bem como desenvolve e propõe o conceito de apoio logístico 

integrado de cada um dos sistemas de VENT desenvolvidos ao abrigo de protocolos; Tem 

também a responsabilidade de desenvolver e propor ao GT-VENT os elementos 

contributivos para a edificação das capacidades de VENT referentes a Material, 

Infraestruturas e Interoperabilidade; 

d) Núcleo de Pessoal e Formação, que identifica os requisitos de formação necessários 

à operação e manutenção dos sistemas de VENT; Tem também a atribuição de desenvolver 

e propor ao GT-VENT os elementos de informação contributivos para a edificação das 

capacidades de VENT no âmbito da área funcional do pessoal; 

e) Núcleo de Investigação e Desenvolvimento, com a responsabilidade de contribuir 

com o conhecimento científico para o apoio a todas as tarefas dos núcleos supracitados. 

 

 

3. O GT-VENT é composto pelos seguintes elementos: 

 

a) Três representantes do Estado-Maior da Armada, dos quais um é responsável pela 

coordenação do grupo de trabalho; 

b) Um representante do Centro de Investigação Naval; 

c) Um representante do Comando Naval; 

d) Um representante do Instituto Hidrográfico; 

e) Um representante da Superintendência do Material; 

f) Um representante da Superintendência do Pessoal;  

g) Um representante da Superintendência das Tecnologias da Informação. 

 

4. Sempre que a razão dos trabalhos o justifique, o grupo pode agregar 

representantes de outros organismos da Marinha ou entidades externas, designadamente 

da AMN e da Polícia Marítima, e constituir subgrupos de acordo com as matérias a serem 

abordadas. 

 

5. O coordenador do GT-VENT submete à aprovação do VALM VCEMA: 

 

a) Os «Termos de Referência» (TOR) para a atividade do GT-VENT, incluindo a 

definição dos objetivos a alcançar e o calendário dos trabalhos a desenvolver, bem como, 

sempre que aplicável, as recomendações que forem sendo produzidas e que necessitem de 

validação e/ou orientação superior. 

 

6. Os órgãos mencionados no número 3 a) a g), nomeiam os seus representantes por 

mensagem, até 5 dias após a publicação do presente despacho. O EMA divulga por 

mensagem a composição do GT-VENT aos órgãos indicados em 3 b) a g).  

 

7. É revogado o Despacho CEMA nº6/2015, de 12 de fevereiro de 2015. 
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PAA 19 – VIII 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 14/17, de 8 

de março: 

 

ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE LOTAÇÃO DO NRP CORTE-REAL. 

 

Torna-se necessário alterar a situação de lotação do NRP Corte-Real, por forma a 

adequar a afetação dos recursos humanos ao estado de prontidão do navio e às 

especificidades das missões a efetuar. 

Assim, no uso da competência que me é conferida pelo artigo 17.º da Lei Orgânica de 

Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA)1, e nos termos do disposto no artigo 

1.12 do Regulamento Interno das Forças e Unidades Navais (RIFUN), determino a 

passagem do NRP Corte-Real à situação de lotação completa, a partir de 9 de março de 

2017. 

 

 

__________________ 
 1 A Lei n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, foi 

publicada na OA1 n.º 37/03-09-14, Anexo – F. 
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PAA 2 (D) – XI 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 15/17, de 8 

de março: 

 

DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÓNICO E ACESSO À INTRANET DA 

MARINHA A PESSOAL FORA EFETIVIDADE DO SERVIÇO. 

 

Considerando o desiderato de promover a coesão da família naval, designadamente 

pelo investimento na manutenção de meios de comunicação que privilegiem o espírito de 

corpo, nomeadamente com aqueles que após terem servido a Marinha ou a Autoridade 

Marítima Nacional deixaram a efetividade do serviço, determino que: 

 

1. Aos militares, militarizados da Marinha e da Polícia Marítima, e civis na situação de 

reserva, pré-aposentação e reforma ou aposentação com cargo de interesse para a (ou da) 

Marinha ou para a (ou da) Autoridade Marítima Nacional: 

 

a) Seja mantida a conta de correio eletrónico institucional; 

b) Sejam mantidas as credenciais de acesso à intranet. 

 

2. Aos restantes militares, militarizados da Marinha e da Polícia Marítima, e civis na 

situação de reforma, de aposentação e de reserva de disponibilidade, enquanto se 

mantiverem sob o regime de incentivos, sejam mantidas as credenciais de acesso à 

intranet. 

3. As credenciais referidas em 2. sejam eliminadas após um período de inatividade de 

um ano, podendo voltar a ser concedidas, se tal for solicitado. 

4. As contas de correio eletrónico mantidas e concedidas por via do presente 

despacho, no primeiro ano, deverão manter capacidades análogas às do pessoal na 

efetividade do serviço. A capacidade das contas de correio eletrónico deve ser reavaliada 

pela Superintendência das Tecnologias da Informação após um ano de implementação. 

5. Às contas de correio eletrónico e credenciais de acesso à intranet mantidas e 

concedidas por via do presente despacho são aplicadas as mesmas normas e políticas de 

segurança em vigor para o pessoal na efetividade de serviço. 

6. Os militares, militarizados da Marinha e da Polícia Marítima, e civis na situação de 

reserva, pré-aposentação, reforma e reserva de disponibilidade (enquanto se mantiverem 

ao abrigo do regime de incentivos) que se encontrem nesta situação à data de entrada em 

vigor do presente despacho, e que desejem usufruir dos serviços referidos em 1. e 2., 

deverão formalizar essa vontade junto da Direção de Pessoal ou do Comando-Geral da 

Polícia Marítima, conforme aplicável. 

7. A Superintendência das Tecnologias da Informação divulga, nos portais 

institucionais, as concessões atrás referidas junto da comunidade abrangida. 
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PAA 37 (A) – IV 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 16/17, de 8 

de março: 

 

CONSELHO DE GESTÃO DO PESSOAL. 

 

Considerando que: 

O Conselho de Gestão do Pessoal (CGP) é um órgão de conselho que funciona na 

dependência do Superintendente do Pessoal e ao qual compete pronunciar-se, nos termos 

da lei, sobre as matérias no âmbito do pessoal e respetiva formação, bem como sobre as 

medidas a adotar no âmbito da Superintendência do Pessoal com direta incidência na área 

funcional do pessoal. 

Se torna necessário aprovar um normativo interno que defina a composição e o 

funcionamento do CGP, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Decreto 

Regulamentar n.º 10/2015, de 31 de julho, que estabelece as competências e organização 

da estrutura interna da Marinha. 

Determino: 

 

1. O CGP é presidido pelo vice-almirante Superintendente do Pessoal, e integra: 

 

a) Comandante da Escola Naval; 

b) Diretor de Pessoal; 

c) Diretor de Formação; 

d) Diretor de Saúde; 

e) Comandante da Escola de Tecnologias Navais; 

f) Chefe da Divisão de Recursos do Estado-Maior da Armada; 

g) Chefe do Gabinete do Superintendente do Pessoal; 

h) Outros Comandantes, Diretores, Chefes ou entidades habilitadas para o tratamento 

dos assuntos em agenda, a convite do Presidente da CGP. 

 

2. O CGP reúne por convocação do Superintendente do Pessoal, comunicada com a 

agenda da reunião, em regra com antecedência mínima de cinco dias e acompanhada de 

documentação relevante à análise dos assuntos a tratar. 

3. O CGP é secretariado pelo Chefe do Gabinete do Superintendente do Pessoal, ao 

qual compete: 

 

a) Compilar e fazer distribuir pelos membros do CGP a documentação necessária ao 

tratamento dos assuntos em agenda; 

b) Redigir as atas das reuniões. 

 

4. O CGP é apoiado administrativamente pelo Gabinete do Superintendente do 

Pessoal. 
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PAA 41 (A) SUP FUO – III 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 17/17, de 8 

de março: 

 

ABATE DA UAM 636 VENTANTE, AO EFETIVO DAS UNIDADES AUXILIARES DA 

MARINHA. 

 

Ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 193/81, de 8 de julho, determino:  

 

O abate da UAM 636 Ventante ao efetivo das Unidades Auxiliares da Marinha, a partir 

de 13 de março de 2017 e a sua posterior alienação em hasta pública pelo valor base de mil 

euros (1000€). 
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PAA 41 (A) SUP FUO – III 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 18/17, de 8 

de março: 

 

ABATE DA UAM 641 TORNADO, AO EFETIVO DAS UNIDADES AUXILIARES DA 

MARINHA. 

 

Ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 193/81, de 8 de julho, determino:  

 

O abate da UAM 641 Tornado ao efetivo das Unidades Auxiliares da Marinha, a partir 

de 13 de março de 2017 e a sua posterior alienação em hasta pública pelo valor base de 

quinhentos euros (500€). 
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PAA 41 (A) SUP FUO – III 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 19/17, de 8 

de março: 

 

ABATE DA UAM 642 CALMARIA, AO EFETIVO DAS UNIDADES AUXILIARES DA 

MARINHA. 

 

Ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 193/81, de 8 de julho, determino:  

 

O abate da UAM 642 Calmaria ao efetivo das Unidades Auxiliares da Marinha, a partir 

de 13 de março de 2017 e a sua posterior alienação em hasta pública pelo valor base de 

quinhentos euros (500€). 
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PAA 41 (A) SUP FUO – III 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 20/17, de 8 

de março: 

 

ABATE DA UAM 644 VENDAVAL, AO EFETIVO DAS UNIDADES AUXILIARES DA 

MARINHA. 

 

Ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 193/81, de 8 de julho, determino:  

 

O abate da UAM 644 Vendaval ao efetivo das Unidades Auxiliares da Marinha, a partir 

de 13 de março de 2017 e a sua posterior alienação em hasta pública pelo valor base de 

quinhentos euros (500€). 
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PAA 44 (A) - X 

 

------- Despacho n.º 1908/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA 

ARMADA NO SUPERINTENDENTE DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO. 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1084/2017, de 23 de dezembro de 2016, 

do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 30 de 

janeiro de 2017, subdelego no Superintendente das Tecnologias da Informação, Comodoro 

Bento Manuel Domingues, com a faculdade de subdelegar, a competência que me é 

delegada para, no âmbito das direções e outros órgãos da Superintendência das Tecnologias 

da Informação, autorizar: 

 

a) As despesas com locação e aquisição de bens e serviços até 750 000 €; 

b) De acordo com os procedimentos estabelecidos, as deslocações em missão oficial 

ao estrangeiro e a inerente autorização para o processamento da despesa até ao valor de 

10.000 €. 

 

2 — Ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 8.º da Lei Orgânica da Marinha, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro, delego no Superintendente das 

Tecnologias da Informação, Comodoro Bento Manuel Domingues, com a faculdade de 

subdelegar, a competência que por lei me é atribuída para: 

 

a) No âmbito das suas atribuições, autorizar despesas com empreitadas de obras 

públicas até ao limite de 99 759,58 €; 

b) 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 na 

Superintendência das Tecnologias da Informação e órgãos na sua dependência: 

 

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 assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

x) Autorizar assistência a membro de agregado familiar. 

 

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

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

adiantamento das respetivas ajudas de custo; 

d) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor. 

3 — É revogado o Despacho n.º 1527/2017, de 31 de janeiro, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017. 

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de janeiro de 2017, ficando por 

este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Superintendente das 

Tecnologias da Informação que se incluam no âmbito desta subdelegação e delegação de 

competências. 

 

15-02-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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PAA 41 (A) - IV 

 

------- Despacho n.º 1909/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA 

ARMADA NO COMANDANTE NAVAL. 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1084/2017, de 23 de dezembro de 2016, 

do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 30 de 

janeiro de 2017, subdelego no Comandante Naval, Vice-almirante Henrique Eduardo 

Passaláqua de Gouveia e Melo, com a faculdade de subdelegar, a competência que me é 

delegada para, no âmbito do Comando Naval, comandos de zona marítima, Corpo de 

Fuzileiros, esquadrilhas e agrupamentos de unidades operacionais, Base Naval de Lisboa e 

outros elementos orgânicos na sua dependência, autorizar: 

 

a) As despesas com locação e aquisição de bens e serviços até 750 000 €; 

b) De acordo com os procedimentos estabelecidos, as deslocações em missão oficial 

ao estrangeiro previstas no Plano de Deslocações ao Estrangeiro e a inerente realização da 

despesa até ao valor de 10.000 €. 

 

2 — Ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 8.º da Lei Orgânica da Marinha, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro, delego no Comandante Naval, 

Vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo a competência que por lei 

me é atribuída para: 

 

a) No âmbito das suas atribuições, autorizar despesas com empreitadas de obras 

públicas até ao limite de 99 759,58 €, com a faculdade de subdelegar; 

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 no Comando Naval e comandos, unidades, estabelecimentos e órgãos 

na sua dependência, com a faculdade de subdelegar: 

 

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 assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

x) Autorizar assistência a membro do agregado familiar. 

 

c) Autorizar pedidos de transporte nos termos do n.º 3, 9 e 11 do Despacho n.º 

53/87, de 3 de setembro, do Chefe do Estado-Maior da Armada, efetuados pelos militares 

em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, com exceção dos oficiais generais, por 

militarizados e funcionários do MPCM, que prestem serviço nos comandos de zona marítima 

dos Açores e da Madeira, com a faculdade de subdelegar nos comandantes de zona 

marítima; 

d) Autorizar as deslocações normais que resultem da própria natureza 

e) orgânica ou funcional do serviço, em território nacional, por períodos inferiores a 30 

dias, bem como o adiantamento das respetivas ajudas de custo, com a faculdade de 

subdelegar; 

f) Autorizar, com a faculdade de subdelegar, no âmbito das entidades, 

estabelecimentos e órgãos na sua dependência, a transferência, o abate e a alienação do 

património afeto, incluindo a venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos 

termos do regime jurídico dos bens móveis do domínio privado do Estado e demais 

normativo em vigor; 

g) Enviar ao Tribunal de Contas os documentos que devam ser submetidos à sua 

apreciação, em conformidade com o estabelecido no n.º 4 do artigo 81.º da Lei de 
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Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto. 

 

3 — Tendo em consideração o estipulado no n.º 11 do artigo 4.º das Normas Gerais de 

Atribuição e Utilização das Habitações na Marinha, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 

73.º e no artigo 121.º, ambos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, e no n.º 7 do 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro, delego no Comandante Naval, 

Vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, com faculdade de 

subdelegar, a competência para a atribuição de habitações aos militares, militarizados e 

civis da Marinha que prestem serviço nos comandos, unidades, estabelecimentos, órgãos e 

serviços na sua dependência. 

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 12 de janeiro de 2017, ficando por 

este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Comandante Naval que se 

incluam no âmbito desta subdelegação e delegação de competências. 

5 — É revogado o Despacho n.º 1521/2017, de 31 de janeiro de 2017, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro. 

15-02-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 

 

  



OA1 N.º 10/08-03-17

41
30 

      

                                              Outros Atos Internos  

 

PAA 38 (A) - X 

 

------- Despacho n.º 1863/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 
 

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, delego no Diretor de 

Abastecimento, Comodoro AN Nelson Alves Domingos, a competência que me é conferida 

pelo n.º 3, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro, no âmbito do 

exercício de autoridade técnica sobre todos os Organismos da Marinha, para a prática de 

atos referentes a assuntos de natureza técnica e logística que se situem na sua área de 

responsabilidade. 

2 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro, 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 mesmo oficial, com a faculdade de subdelegar, a 

competência que me é delegada para, no âmbito das suas funções, autorizar despesas com 

empreitadas de obras públicas e com locação e aquisição de bens e serviços até € 200 000, 

incluindo as relativas à execução de planos plurianuais legalmente aprovados, sendo que 

para estas, este limite se estende até ao montante de € 500 000. 

3 — Considerando o disposto no n.º 2 do Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro 

de 2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, as autorizações de despesa 

relativas a construções e grandes reparações superiores a € 299 278,74 ficam porém, 

sujeitas à prévia concordância do Ministro da Defesa Nacional. 

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 

2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego ainda no mesmo oficial a 

competência que me é delegada para: 

 

a) 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 Direção de Abastecimento e órgãos na sua dependência: 

 

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 assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

x) Autorizar assistência a membro de agregado familiar. 

 

b) 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; 

c) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor. 

 

5 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de dezembro de 2016, ficando 

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

que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 
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6 — É revogado o Despacho n.º 9009/2016, de 4 de julho, do Superintendente do 

Material, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134, de 14 de julho. 

 

16-02-2017. — O Superintendente, António Maria Mendes Calado, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 6 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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------- Despacho n.º 1910/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE TRANSPORTES. 

 

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, delego no Diretor de Transportes, 

Capitão-de-mar-e-guerra EN-MEC Helder Joaquim Carmo Limpinho, a competência que me 

é conferida pelo n.º 3, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro, no 

âmbito do exercício de autoridade técnica sobre todos os Organismos da Marinha, para a 

prática de atos referentes a assuntos de natureza técnica e logística que se situem na sua 

área de responsabilidade. 

2 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro, 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 mesmo oficial, com a faculdade de subdelegar, a 

competência que me é delegada para, no âmbito das suas funções, autorizar despesas com 

empreitadas de obras públicas e com locação e aquisição de bens e serviços até € 200 000, 

incluindo as relativas à execução de planos plurianuais legalmente aprovados, sendo que 

para estas, este limite se estende até ao montante de € 500 000. 

3 — Considerando o disposto no n.º 2 do Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro 

de 2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, as autorizações de despesa 

relativas a construções e grandes reparações superiores a € 299 278,74 ficam porém, 

sujeitas à prévia concordância do Ministro da Defesa Nacional. 

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 

2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego ainda no mesmo oficial a 

competência que me é delegada para: 

 

a) 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 Direção de Transportes e órgãos na sua dependência: 

 

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 assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

x) Autorizar assistência a membro de agregado familiar. 

 

b) 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; 

c) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor. 

5 — O presente despacho produz efeitos a partir de 13 de janeiro de 2016, ficando por 

este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor de Transportes, que 

se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

16-02-2017. — O Superintendente, António Maria Mendes Calado, vice-almirante. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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------- Despacho n.º 1911/2017: 
 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE TRANSPORTES. 
 

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, delego no Diretor de Transportes, 

Capitão-de-mar-e-guerra ECN Celso Jacinto Branco Moreira Guerreiro, a competência que 

me é conferida pelo n.º 3, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro, 

no âmbito do exercício de autoridade técnica sobre todos os Organismos da Marinha, para a 

prática de atos referentes a assuntos de natureza técnica e logística que se situem na sua 

área de responsabilidade. 

2 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro, 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 mesmo oficial, com a faculdade de subdelegar, a 

competência que me é delegada para, no âmbito das suas funções, autorizar despesas com 

empreitadas de obras públicas e com locação e aquisição de bens e serviços até € 200 000, 

incluindo as relativas à execução de planos plurianuais legalmente aprovados, sendo que 

para estas, este limite se estende até ao montante de € 500 000. 

3 — Considerando o disposto no n.º 2 do Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro 

de 2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, as autorizações de despesa 

relativas a construções e grandes reparações superiores a € 299 278,74 ficam porém, 

sujeitas à prévia concordância do Ministro da Defesa Nacional. 

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 

2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego ainda no mesmo oficial a 

competência que me é delegada para: 
 

a) 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 Direção de Transportes e órgãos na sua dependência: 
 

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 assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

x) Autorizar assistência a membro do agregado familiar. 
 

b) 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; 

c) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor. 
 

5 — O presente despacho produz efeitos no período compreendido entre 10 de 

dezembro de 2016 e 12 de janeiro de 2017, ficando por este meio ratificados todos os atos 

entretanto praticados pelo Diretor de Transportes, que se incluam no âmbito desta 

subdelegação de competências. 

6 — É revogado o Despacho n.º 2788/2016, de 11 de fevereiro, do Superintendente 

do Material, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 24 de fevereiro. 
 

16-02-2017. — O Superintendente, António Maria Mendes Calado, vice-almirante. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha).  
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------- Despacho n.º 1912/2017: 
 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE INFRAESTRUTURAS. 
 

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, delego no Diretor de 

Infraestruturas, Comodoro EMQ Luís Manuel Ramos Borges, a competência que me é 

conferida pelo n.º 3, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro, no 

âmbito do exercício de autoridade técnica sobre todos os Organismos da Marinha, para a 

prática de atos referentes a assuntos de natureza técnica e logística que se situem na sua 

área de responsabilidade. 

2 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro, 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 mesmo oficial, com a faculdade de subdelegar, a 

competência que me é delegada para, no âmbito das suas funções, autorizar despesas com 

empreitadas de obras públicas e com locação e aquisição de bens e serviços até € 200 000, 

incluindo as relativas à execução de planos plurianuais legalmente aprovados, sendo que 

para estas, este limite se estende até ao montante de € 500 000. 

3 — Considerando o disposto no n.º 2 do Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro 

de 2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, as autorizações de despesa 

relativas a construções e grandes reparações superiores a € 299 278,74 ficam porém, 

sujeitas à prévia concordância do Ministro da Defesa Nacional. 

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 

2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego ainda no mesmo oficial a 

competência que me é delegada para: 
 

a) 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 Direção de Infraestruturas e órgãos na sua dependência: 
 

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 assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

x) Autorizar assistência a membro de agregado familiar. 
 

b) 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; 

c) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor. 
 

5 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de dezembro de 2016, ficando 

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

Infraestruturas, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

6 — É revogado o Despacho n.º 2801/2016, de 11 de fevereiro, do Superintendente 

do Material, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 24 de fevereiro. 
 

16-02-2017. — O Superintendente, António Maria Mendes Calado, vice-almirante. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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------- Despacho n.º 1913/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR 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, delego no Diretor de Navios, 

Contra-almirante EMQ José Luís Garcia Belo, a competência que me é conferida pelo n.º 3, 

do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro, no âmbito do exercício de 

autoridade técnica sobre todos os Organismos da Marinha, para a prática de atos referentes 

a assuntos de natureza técnica e logística que se situem na sua área de responsabilidade. 

2 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro, 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 mesmo oficial, com a faculdade de subdelegar, a 

competência que me é delegada para, no âmbito das suas funções, autorizar despesas com 

empreitadas de obras públicas e com locação e aquisição de bens e serviços até € 200 000, 

incluindo as relativas à execução de planos plurianuais legalmente aprovados, sendo que 

para estas, este limite se estende até ao montante de € 500 000. 

3 — Considerando o disposto no n.º 2 do Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro 

de 2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, as autorizações de despesa 

relativas a construções e grandes reparações superiores a € 299 278,74 ficam porém, 

sujeitas à prévia concordância do Ministro da Defesa Nacional. 

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 

2017, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego ainda no mesmo oficial a 

competência que me é delegada para: 

 

a) 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 Direção de Navios e órgãos na sua dependência: 
 

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 assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

x) Autorizar assistência a membro do agregado familiar. 
 

b) 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; 

c) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor. 
 

5 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de dezembro de 2016, ficando 

por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor de Navios, que se 

incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

6 — É revogado o Despacho n.º 2787/2016, de 11 de fevereiro, do Superintendente 

do Material, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 24 de fevereiro. 
 

16-02-2017. — O Superintendente, António Maria Mendes Calado, vice-almirante. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha).  
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------- Despacho n.º 1914/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO PESSOAL 

NO DIRETOR DE SAÚDE. 

 
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 1528/2017, de 15 de fevereiro, do 

Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego no Diretor de Saúde, Comodoro 

médico naval Nelson Octávio Castela Lourenço dos Santos, a competência para a prática 

dos seguintes atos: 

 

a) Autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 

100.000 €; 

b) Autorizar deslocações normais em território nacional, que resultem da própria 

natureza orgânica ou funcional do serviço, até períodos de 5 dias, bem como o 

adiantamento das respetivas ajudas de custo e a inerente autorização para o 

processamento da despesa até ao valor de 1 000 €; 

c) Relativamente à proteção na parentalidade e assistência à família referente aos 

militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, a pessoal do QPMM e a 

trabalhadores do MPCM a prestar serviço na Direção de Saúde e órgãos na sua 

dependência, com faculdade de subdelegar, decidir sobre requerimentos relativos à: 

 

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 assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

x) Autorizar assistência a membro de agregado familiar. 

 

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de dezembro de 2016, ficando 

por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor de Saúde, que se 

incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

15 de fevereiro de 2017. — O Superintendente do Pessoal, Jorge Manuel Novo Palma, 

vice-almirante. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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------- Despacho n.º 1956/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Calças e Casacos e Fatos Impermeáveis 

destinados a serem distribuídos pelos militares da Marinha, no cumprimento das missões 

atribuídas. 

Considerando as competências orgânicas atribuídas à Direção de Abastecimento pelo 

Decreto Regulamentar n.º 23/94, de 1 de setembro. 

Considerando terem sido observadas as disposições legais estabelecidas para a 

realização de despesas públicas, nomeadamente o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, 

de 28 de julho e o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

Neste contexto: 

1 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de delegação 

de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, 

com 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 Calças e Casacos 

e Fatos Impermeáveis pela Direção de Abastecimento (NPD 3017003991), pelo preço 

máximo de 227.190,53€ (duzentos e vinte sete mil, cento e noventa euros e cinquenta e 

três cêntimos), valor sem IVA, bem como a adoção do procedimento por concurso público 

com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 20.º do CCP. 

2 — Nos termos da conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

delegação de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de 

fevereiro de 2017, com o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Novo Código do Procedimento 

Administrativo (NCPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, com o disposto 

na alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em 

vigor pela alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro -, 

com o artigo 36.º do CCP (aplicável por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, 

de 6 de outubro), delego, no Diretor de Abastecimento, o Comodoro de Administração Naval 

Nelson Alves Domingos, com a faculdade de subdelegação, a competência para se proceder 

à formação do contrato para a aquisição de Calças e Casacos e Fatos Impermeáveis, pelo 

preço máximo de 227.190,53€ (valor sem IVA), através da realização de um procedimento 

por concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, 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 nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, tendente à formação do contrato para a aquisição 

de Calças e Casacos e Fatos Impermeáveis, pelo preço máximo de 227.190,53€ (valor sem 

IVA); 

b) Nos termos do artigo 50 do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 61 do CCP, proceder à análise e aprovação das listas com a 

identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados; 

d) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

e) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

f) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

g) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado. 

h) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado; 
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i) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

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

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 

 

i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso; 

 

3 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de delegação 

de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, 

com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com a alínea c) do n.º 3 do 

artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a devida liquidação e 

quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos definidos no 

contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do disposto no n.º 1 

do artigo 29.º do DL n.º 155/92, de 28 de julho. 

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de fevereiro de 2017, ficando 

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

que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

17-02-2017. — O Superintendente, António Maria Mendes Calado, vice-almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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------- Despacho n.º 1957/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Fatos de Embarque destinados a serem 

distribuídos pelos militares da Marinha, no cumprimento das missões atribuídas. 

Considerando as competências orgânicas atribuídas à Direção de Abastecimento pelo 

Decreto Regulamentar n.º 23/94, de 1 de setembro. 

Considerando terem sido observadas as disposições legais estabelecidas para a 

realização de despesas públicas, nomeadamente o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, 

de 28 de julho e o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

Neste contexto: 

1 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de delegação 

de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, 

com 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 Fatos de 

Embarque pela Direção de Abastecimento (NPD 3017003995), pelo preço máximo de 

272.768,15€ (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito euros e quinze 

cêntimos), valor sem IVA, bem como a adoção do procedimento por concurso público com 

publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 

20.º do CCP. 

2 — Nos termos da conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

delegação de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de 

fevereiro de 2017, com o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Novo Código do Procedimento 

Administrativo (NCPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, com o disposto 

na alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em 

vigor pela alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro , 

com o artigo 36.º do CCP (aplicável por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, 

de 6 de outubro), delego, no Diretor de Abastecimento, o Comodoro de Administração Naval 

Nelson Alves Domingos, com a faculdade de subdelegação, a competência para se proceder 

à formação do contrato para a aquisição de Fatos de Embarque, pelo preço máximo de 

272.768,15€ (valor sem IVA), através da realização de um procedimento por concurso 

público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia nos termos da alínea b) do n.º 1 

do artigo 20.º, 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 nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, tendente à formação do contrato para a aquisição 

de Fatos de Embarque, pelo preço máximo de 272.768,15€ (valor sem IVA); 

b) Nos termos do artigo 50 do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 61 do CCP, proceder à análise e aprovação das listas com a 

identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados; 

d) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

e) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

f) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

g) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado. 

h) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado; 
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i) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

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

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 

 

i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso; 

 

3 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de delegação 

de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, 

com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com a alínea c) do n.º 3 do 

artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a devida liquidação e 

quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos definidos no 

contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do disposto no n.º 1 

do artigo 29.º do DL n.º 155/92, de 28 de julho. 

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de fevereiro de 2017, ficando 

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

que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

17-02-2017. — O Superintendente, António Maria Mendes Calado, vice-almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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------- Despacho n.º 1958/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Óleo Grau 40 a granel destinado à 

operação da esquadra 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 óleos e lubrificantes 

necessários 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 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de delegação 

de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, 

com 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 Óleo Grau 40 a 

granel pela Direção de Abastecimento (NPD 3017001639), pelo preço máximo de 302.000€ 

(trezentos e dois mil euros), valor sem IVA, bem como a adoção do procedimento por 

ajuste direto nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP. 

2 — Nos termos da conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

delegação de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de 

fevereiro de 2017, com o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Novo Código do Procedimento 

Administrativo (NCPA), (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro), com o disposto na 

alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em 

vigor pela alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro que 

aprovou o Código da Contratação Pública (CCP) -, 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), conjugado e dos artigos 

8.º e 15.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, ato de delegação de 

competências, com a faculdade de subdelegação, no Diretor de Abastecimento, o Comodoro 

de Administração Naval Nelson Alves Domingos, para se proceder à formação do contrato 

para a aquisição de Óleo Grau 40 a granel, pelo preço máximo de 302.000€ (valor sem 

IVA), a vigorar após aprovação do Tribunal de Contas, através da realização de um 

procedimento por ajuste direto nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º, previsto e 

regulado no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: 

 

a) Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, a aprovação das peças do procedimento 

por ajuste direto nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP, tendente à 

formação do contrato para a aquisição de Óleo Grau 40 a granel, pelo preço máximo de 

302.000€ (valor sem IVA), a vigorar após aprovação do Tribunal de Contas; 

b) Nos termos do artigo 50 do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 61 do CCP, proceder à análise e aprovação das listas com a 

identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados; 

d) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

e) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

f) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

g) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado. 
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h) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado; 

i) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

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

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 

 

i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso; 

 

3 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de delegação 

de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, 

com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com a alínea c) do n.º 3 do 

artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a devida liquidação e 

quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos definidos no 

contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do disposto no n.º 1 

do artigo 29.º do DL n.º 155/92, de 28 de julho. 

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de janeiro de 2017, ficando por 

este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor de Abastecimento, 

que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

17-02-2017. — O Superintendente, António Maria Mendes Calado, vice-almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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------- Despacho n.º 1959/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Combustíveis Rodoviários a granel 

destinado à operação da esquadra 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 combustíveis 

necessários 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 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de delegação 

de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, 

com 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 Combustíveis 

Rodoviários a granel pela Direção de Abastecimento (NPD 3017001646), pelo preço máximo 

de 241.463,41€ (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três euros e 

quarenta e um cêntimos), valor sem IVA, bem como a adoção do procedimento por ajuste 

direto nos termos do n.º 1 do artigo 258.º do CCP. 

2 — Nos termos da conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

delegação de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de 

fevereiro de 2017, com o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Novo Código do Procedimento 

Administrativo (NCPA), (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro), com o disposto na 

alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em 

vigor pela alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

que aprovou o Código da Contratação Pública (CCP) —, 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), conjugado e dos 

artigos 8.º e 15.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, ato de 

delegação de competências, com a faculdade de subdelegação, no Diretor de 

Abastecimento, o Comodoro de Administração Naval Nelson Alves Domingos, para se 

proceder à formação do contrato para a aquisição de Combustíveis Rodoviários a granel, 

pelo preço máximo de 241.463,41€ (valor sem IVA), através da realização de um 

procedimento por ajuste direto nos termos do n.º 1 do artigo 258.º, previsto e regulado no 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: 

 

a) Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, a aprovação das peças do procedimento 

por ajuste direto nos termos do n.º 1 do artigo 258.º do CCP, tendente à formação do 

contrato para a aquisição de Combustíveis Rodoviários a granel, pelo preço máximo de 

241.463,41€ (valor sem IVA); 

b) Nos termos do artigo 50 do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 61 do CCP, proceder à análise e aprovação das listas com a 

identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados; 

d) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

e) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

f) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

g) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado. 
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h) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado; 

i) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

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

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP, conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 

 

i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso. 

 

3 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de delegação 

de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, 

com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com a alínea c) do n.º 3 do 

artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a devida liquidação e 

quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos definidos no 

contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do disposto no n.º 1 

do artigo 29.º do DL n.º 155/92, de 28 de julho. 

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de janeiro de 2017, ficando por 

este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor de Abastecimento, 

que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

17-02-2017. — O Superintendente, António Maria Mendes Calado, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 

 

  



OA1 N.º 10/08-03-17

56
45 

PAA 38 (A) - X 

 

------- Despacho n.º 1960/2017: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Combustível F44 destinado à operação da 

esquadra 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 combustíveis 

necessários 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 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de delegação 

de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, 

com 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 Combustível F44 

pela Direção de Abastecimento (NPD 3017001645), pelo preço máximo de 340.000€ 

(trezentos e quarenta mil euros), isento de IVA, bem como a adoção do procedimento por 

concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP. 

2 — Nos termos da conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

delegação de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de 

fevereiro de 2017, com o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Novo Código do Procedimento 

Administrativo (NCPA), (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro), com o disposto na 

alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em 

vigor pela alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro que 

aprovou o Código da Contratação Pública (CCP) —, 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), conjugado e dos artigos 

8.º e 15.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, ato de delegação de 

competências, com a faculdade de subdelegação, no Diretor de Abastecimento, o Comodoro 

de Administração Naval Nelson Alves Domingos, para se proceder à formação do contrato 

para a aquisição de Combustível F44, pelo preço máximo de 340.000€ (isento de IVA), 

através da realização de um procedimento por concurso público com publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, previsto e 

regulado no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: 

 

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 nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, tendente à formação do contrato para a aquisição 

de Combustível F44, pelo preço máximo de 340.000€ (isento de IVA); 

b) Nos termos do artigo 50 do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 61 do CCP, proceder à análise e aprovação das listas com a 

identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados; 

d) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

e) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

f) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

g) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado. 
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h) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado; 

i) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

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

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 

 

i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso; 

 

3 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de delegação 

de competências n.º 1523/2017, de 31 de janeiro de 2017, do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017, 

com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com a alínea c) do n.º 3 do 

artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a  devida liquidação e 

quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos definidos no 

contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do disposto no n.º 1 

do artigo 29.º do DL n.º 155/92, de 28 de julho. 

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de fevereiro de 2017, ficando 

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

que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

 

17-02-2017. — O Superintendente, António Maria Mendes Calado, vice-almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março de 2017, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 


