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O comandante Diogo Arroteia nasceu em 03 de janeiro de 1968. Ingressou 

na Escola Naval em 14 de outubro de 1985, tendo sido promovido a Guarda-

marinha em 01 de outubro de 1990. Foi promovido ao atual posto em 01 de janeiro 

de 2015.  

Especializou-se em Comunicações, em 1992, tendo ainda frequentado 

diversos cursos, entre os quais o NATO Maritime Communications Staff Officer 

Course, o NATO Communications and Information Systems Course, o NATO 

INFOSEC Course, o Maritime Warfare Course e o Curso de Promoção a Oficial 

General.    

O comandante Diogo Arroteia embarcou em diferentes unidades navais, desempenhando funções 

de chefe de serviço de comunicações e de oficial de comunicações de vários estados-maiores embarcados 

de forças navais e conjuntas.   Em terra desempenhou funções de formador do Gabinete de Organização da 

Escola de Comunicações de 1994 a 1996. De 1999 a 2002 chefiou a Divisão de Comunicações e Sistemas de 

Informação do Comando Naval e de 2002 a 2005 desempenhou funções na Divisão de Comunicações e 

Sistemas de Informação do Estado-Maior da Armada. Durante estes dois períodos foi representante nacional 

e da Marinha em diversos grupos de trabalho NATO no âmbito do Maritime Command and Control 

Information System (MCCIS).    

Regressou ao mar em 19 de outubro de 2005 para assumir o cargo de imediato do NRP Côrte-Real, 

até 25 de setembro de 2007, data em que passou a desempenhar as funções de 2º Comandante da 

Esquadrilha de Escoltas Oceânicos.   Em 12 de Setembro de 2008 assumiu o Comando do NRP Vasco da 

Gama, o qual foi navio-chefe da Força Naval da União Europeia (EUNAVFOR) na operação ATALANTA, no 

período de abril a agosto de 2011.    

Em 20 de Outubro de 2011 assumiu as funções de Chefe do Departamento de Treino e Avaliação do 

CITAN e por inerência Chefe do Portuguese Liaison Team junto do Flag Officer Sea Training (FOST).    

De 05 de Agosto de 2013 a 04 de agosto de 2016 desempenhou funções na secção Future Operations 

da Divisão de Operações do NATO Allied Maritime Command (MARCOM), sendo responsável pelas áreas de 

Maritime Security Operations e Maritime Situational Awareness; e pelo planeamento da operação Active 

Endeavour.    

Em 12 de Outubro de 2016 assumiu o Comando da Esquadrilha de Navios de Superfície, e em 

acumulação, desde 10 de outubro de 2017, o Comando da Força Naval Portuguesa, cargos que terminou em 

12 de novembro de 2018, data em que passou a exercer o cargo de Chefe da Área de Planos do Comando 

Conjunto para as Operações Militares (CCOM), até 11 de setembro de 2019.  

Desde 4 de setembro de 2020 é o Diretor do Centro integrado de Treino e Avaliação Naval. 

Ao longo da sua carreira naval foi agraciado com diversas condecorações, incluído o título de 

Comendador da Ordem de Avis, assim como medalhas de Serviços Distintos Prata, Mérito Militar, Cruz Naval, 

Comportamento Exemplar, Medalha ATALANTA, Medalha NATO e diversas medalhas de comissões de 

serviço especiais. 


