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I — DECRETOS-LEI 

  

Presidência do Conselho de Ministros 

 

Decreto-Lei n.º 14/2020 

de 7 de abril 

 

O Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual, aprovou o regime remuneratório 
aplicável aos militares dos quadros permanentes e em regime de contrato e de voluntariado dos três ramos 

das Forças Armadas, tendo revisto um considerável número de artigos do anterior regime aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de agosto, o qual se manteve em vigor em tudo o que não contrariasse o 
disposto no Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

No que concerne ao cálculo da remuneração na reserva dos militares das Forças Armadas, o 

Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, foi sendo objeto de diferentes interpretações ao longo do 

tempo, algumas das quais poderiam até contender contra o princípio da igualdade de tratamento entre os 
militares das Forças Armadas, consoante a força em que se encontrassem em desempenho efetivo de 

funções no momento da passagem à reserva, cuja diferença de tratamento não encontraria justificação, e 

que trouxe dúvidas relativamente ao aludido cálculo. 
Assim, e perante a incerteza quanto ao sentido exato e modo de aplicação da fórmula de cálculo da 

remuneração dos militares na situação de reserva, impõe-se proceder à interpretação autêntica do mesmo 

diploma, em conformidade com a Constituição, de modo a clarificar os mesmos. 
Assim: 

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

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

O presente decreto-lei procede à interpretação autêntica do regime remuneratório aplicável aos 
militares das Forças Armadas, no sentido de clarificar a fórmula de cálculo da remuneração dos militares 

na situação de reserva. 

 

Artigo 2.º 

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

 

É aditado ao Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual, o artigo 15.º-A, com 
a seguinte redação: 

“Artigo 15.º-A 

Norma interpretativa 

1 — Do cálculo referido no artigo anterior não pode resultar para os militares em situação de 

reserva perceção de remuneração inferior à que resultaria da aplicação do n.º 1 do artigo 27.º do 

Decreto-Lei n.º 298/2009, de 14 de outubro. 

2 — O número anterior não prejudica o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do presente decreto-lei.” 
 

Artigo 3.º 

Natureza interpretativa 

 

O disposto no artigo anterior tem natureza interpretativa. 

 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de fevereiro de 2020. — Pedro Gramaxo de 

Carvalho Siza Vieira — Mário José Gomes de Freitas Centeno — João Titterington Gomes Cravinho 

— Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. 

Promulgado em 23 de março de 2020. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

Referendado em 30 de março de 2020. 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 

(DR, 1.ª Série, n.º 69, 7abr20) 

________________ 

 

II — DESPACHOS 

 

Defesa Nacional 

 

Gabinete do Ministro 

 

Despacho n.º 4 817/2020 

 
Através do meu Despacho n.º 149/2020, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 4, de 7 de 

janeiro de 2020, foi homologada e publicada a Diretiva Ambiental, com a finalidade de definir uma 

estratégia que integre todas as questões ambientais, com especial enfoque na economia circular e na 
sustentabilidade energética, além de considerar possíveis constrangimentos geoestratégicos e operacionais 

decorrentes das alterações climáticas. 

Para o efeito e através daquele despacho, foi a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 

(DGRDN) incumbida com a missão de rever a Estrutura Coordenadora de Assuntos Ambientais (ECAA), 
constituída através do Despacho n.º 10 447/2012, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 150, de 

3 de agosto de 2012, de modo a incluir todas as entidades do universo da Defesa Nacional. 

A revisão da ECAA visa assegurar o diálogo e a cooperação permanente em assuntos de natureza 
ambiental, num espetro mais abrangente nas diferentes estruturas do Ministério da Defesa Nacional, por 

forma a garantir que a diretiva representa um compromisso comum às entidades da Defesa que partilham 

responsabilidades na sua aplicação e concretização. 
Assim, ao abrigo da alínea r) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei da Defesa Nacional, aprovada pela Lei 

Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, na sua redação atual, e atento o disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 

14.º da Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de 

dezembro, na sua redação atual, determino: 

1 — O presente despacho procede à alteração do Despacho n.º 10 447/2012, publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 150, de 3 de agosto de 2012, que criou a Estrutura Coordenadora de Assuntos 

Ambientais (ECAA) do Ministério da Defesa Nacional e estabeleceu a sua composição, atribuições e 
funcionamento. 

2 — Os n.os 2, 3 e 6 do Despacho n.º 10 447/2012, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 

n.º 150, de 3 de agosto de 2012, passam a ter a seguinte redação: 

“2 — A ECAA referida no número anterior será constituída pelos representantes das seguintes 

entidades: 

a) Gabinete do Ministro da Defesa Nacional (MDN); 

b) [...]; 
c) Marinha (MAR); 

d) Exército (EXE); 

e) Força Aérea (FA); 
f) [...]; 
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g) [...]; 

h) [...]; 

i) Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN); 
j) [Anterior alínea k).]; 

k) [Anterior alínea l).]; 

l) [Anterior alínea m).]; 
m) Cruz Vermelha Portuguesa (CVP); 

n) Liga dos Combatentes (LC). 

2.1 — A ECAA será presidida pelo representante da Direção-Geral de Recursos da Defesa 
Nacional. 

2.2 — O representante de cada uma das entidades com assento na ECAA será o ponto de 

contacto para os assuntos ambientais da entidade que representa, pelo que, sem prejuízo de uma 
formalização sempre que necessário, a comunicação entre elementos da ECAA será realizada através de 

meios telemáticos. 

2.3 — Quando exista uma alteração do representante das entidades identificadas no ponto 2.2., 
essa alteração deverá ser comunicada à DGRDN no prazo de 10 dias. 

3 — A ECAA terá as seguintes atribuições: 

a) [...]; 

b) [...]; 
c) [...]; 

d) [...]; 

e) [...]; 
f) Contribuir para o relatório de monitorização do Plano de Ação da Diretiva Ambiental 

para a Defesa Nacional; 

g) [...]. 

4 — [...]. 
5 — [...]. 

6 — O apoio logístico e administrativo às atividades da ECAA é assegurado pela DGRDN. 

7 — [...]. 
8 — [...]” 

3 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura. 

8 de abril de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 79, 22abr20) 

 

Despacho n.º 4 818/2020 

 

O Programa do XXII Governo Constitucional e as Grandes Opções do Plano consagram, no âmbito 

da preparação da defesa nacional para os desafios da década de 2020-2030, o desígnio de operacionalizar 
os conceitos de reserva de disponibilidade e reserva de recrutamento, tendo em conta a redução de efetivos 

ocorrida nos últimos anos e eventual necessidade de dar resposta rápida a situações novas que requeiram 

meios adicionais. 
Sendo a defesa da Pátria um direito e um dever fundamental de todos os portugueses, a Lei do Serviço 

Militar, aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de setembro, na sua redação atual, estabelece que o serviço 

militar abrange as situações de “serviço efetivo”, de “reserva de recrutamento” e de “reserva de 

disponibilidade”. 
A reserva de recrutamento é constituída pelos cidadãos portugueses dos 18 aos 35 anos de idade, 

que, não tendo prestado serviço efetivo nas fileiras, podem ser objeto de recrutamento excecional, em 

termos a regulamentar. A reserva de disponibilidade é constituída pelos cidadãos portugueses que cessaram 
a prestação de serviço militar até à idade limite dos deveres militares, e durante o período de seis anos 

subsequente ao termo do serviço efetivo, para efeitos de convocação, destinando-se a permitir o aumento 

dos efetivos das Forças Armadas até aos quantitativos tidos por adequados. 
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Por outro lado, a Lei n.º 20/95, de 13 de julho, que regula a mobilização e a requisição no interesse 

da defesa nacional, determina que a mobilização e a requisição compreendem o conjunto de ações 

preparadas e desenvolvidas pelo Estado, com oportunidade e eficácia, destinadas à obtenção dos recursos 
humanos e materiais imprescindíveis para a garantia e realização integral dos objetivos permanentes da 

política de defesa nacional. A referida lei entraria em vigor simultaneamente com o decreto-lei que a 

regulamenta, o qual, ao longo dos últimos 25 anos, não chegou a ser aprovado, o que importará agora 
corrigir. 

As Forças Armadas têm hoje um papel determinante em diferentes áreas de atuação, para além 

daquelas que tipicamente se associam à ação militar, assumindo-se, por exemplo, como um apoio 
fundamental para a proteção civil, nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil. Assim, é cada vez mais 

expectável que ocorram situações em que é necessário um emprego efetivo das Forças Armadas, podendo 

surgir dificuldades em garantir a disponibilidade dos efetivos necessários para cumprir essas missões. 

A carência de efetivos poderá constituir um constrangimento ao cumprimento das diferentes missões 
atribuídas às Forças Armadas, urgindo, como tal, concretizar os mecanismos legais que permitam dotar as 

Forças Armadas dos efetivos adequados para, em cada caso, responderem com sucesso às missões que lhes 

são atribuídas, consolidando o modelo de prestação de serviço em todas as situações de serviço militar 
previstas na Lei do Serviço Militar, incluindo o recurso ao recrutamento excecional para obtenção de meios 

humanos decorrente de convocação e mobilização. 

É ainda fundamental promover uma articulação efetiva entre todas as entidades envolvidas na 
prestação de serviço militar, seja na sua implementação ou no respetivo desenvolvimento, sendo para tal 

necessário possuir sistemas de gestão de informação (interoperáveis) que permitam um apoio rápido e 

eficiente ao processo de tomada de decisão política e militar. Com efeito, é hoje premente ter informação 

de suporte, atualizada e consistente, que permita identificar o potencial universo de recrutamento das Forças 
Armadas e alavancar a política de apoio à reinserção profissional, numa ótica de sustentabilidade do modelo 

de prestação de serviço militar. 

Assim, nos termos da competência que me é conferida pelo n.º 1 e pelas alíneas a), d), n), r) e u) do 
n.º 3 do artigo 14.º da Lei de Defesa Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, na 

sua redação atual, determino o seguinte: 

1 — É criado um grupo de trabalho (GT) para operacionalizar os conceitos de reserva de 

disponibilidade (RD) e reserva de recrutamento (RR), com o objetivo de criar um modelo integrado de 
gestão de informação que sustente todas as ações associadas a estes conceitos, nos termos definidos e 

regulamentados na Lei do Serviço Militar. 

2 — O GT deve ainda apresentar uma proposta de regulamentação da Lei n.º 20/95, de 13 de 
julho, que regula a mobilização e a requisição no interesse da Defesa Nacional. 

3 — O GT deve concretizar os seguintes objetivos específicos: 

a) Analisar a eficácia e aplicabilidade do quadro legal vigente dos conceitos de RD e RR, tendo 
em conta a eventual necessidade de dar resposta rápida a situações de contingência que requeiram efetivos 

militares adicionais; 

b) Estudar e formular propostas de regulamentação legislativa da Lei n.º 174/99, de 21 de 

setembro (Lei do Serviço Militar), nas matérias associadas à RD e à RR; 
c) Analisar a situação atual dos ramos em matéria de modelos de gestão de informação 

associados ao universo populacional que integra a RD e RR (fluxo de informação, processos e 

interoperabilidade dos dados); 
d) Estudar e propor um modelo de gestão da informação que permita operacionalizar os 

conceitos de RD e RR, acautelando os fluxos de informação e os processos de operacionalização e a 

interoperabilidade dos dados; 
e) Criar uma plataforma de gestão de informação, ou desenvolver as plataformas existentes, 

de forma a permitir a implementação do modelo de dados definido para cada uma das reservas, garantindo 

a possibilidade da respetiva atualização ao longo do tempo; 

f) Criar ou desenvolver canais de comunicação com as estruturas do Estado detentoras da 
informação necessária à atualização dos dados constantes do modelo integrado de gestão de informação; 

g) Garantir que o novo modelo integrado de gestão de informação assegura as questões 

associadas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, nomeadamente no que respeita ao tratamento dos 
dados findas as obrigações militares; 
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h) Estudar e formular propostas de regulamentação legislativa da Lei n.º 20/95, de 13 de julho, 

que regula a mobilização e a requisição no interesse da defesa nacional; 

i) Identificar potenciais alterações legislativas ao modelo da RD e RR, no sentido de o tornar 

mais flexível e adequado às necessidades das Forças Armadas. 

4 — O GT deve cumprir os objetivos referidos no número anterior nos seguintes prazos: 

a) No prazo de quatro meses, deve desenvolver e concluir as ações previstas nas alíneas a) a 

d) do número anterior; 

b) No prazo de até oito meses, deve desenvolver e concluir as ações previstas nas alíneas e) a 

g) do número anterior; 

c) No prazo de 12 meses, concluir as ações previstas nas alíneas h) e i); 

d) Deve submeter ao meu Gabinete um relatório mensal sucinto sobre as atividades 

desenvolvidas. 

5 —  O GT integra um representante das seguintes entidades: 

a) Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, que preside; 

b) Estado-Maior-General das Forças Armadas; 

c) Estado-Maior da Armada; 

d) Estado-Maior do Exército; 

e) Estado-Maior da Força Aérea; 

f) Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional. 

6 — Um elemento do meu Gabinete e um elemento do Gabinete da Secretária de Estado de 

Recursos Humanos e Antigos Combatentes acompanham os trabalhos do GT. 

7 — Podem ser convidadas a participar nas reuniões deste GT outras entidades, da Defesa 

Nacional ou de outras áreas governativas, sempre que seja considerado relevante, com especial incidência 

nas matérias associadas com as alíneas f) e h) do n.º 3 do presente despacho. 

8 — No prazo máximo de 5 dias a contar da aprovação do presente despacho, as entidades 

referidas no n.º 4 indicam à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, com conhecimento ao meu 

Gabinete, os respetivos representantes. 

9 — Os membros deste GT não auferem qualquer remuneração ou abono pelo exercício das 

suas funções. 

10 — O apoio logístico às atividades do GT é assegurado pela Direção-Geral de Recursos da 

Defesa Nacional. 

11 — Proceda-se à publicação do presente despacho no Diário da República. 

12 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura. 

14 de abril de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 79, 22abr20) 

 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 

 

Despacho n.º 3 953/2020 

 

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 
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competências que lhe foram delegadas, nos termos da alínea i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

o STANAG 4 204 (Edition 03) — Technical Standards for Single Channel VHF Radio Equipment, com 

implementação futura na Marinha e com implementação na data da sua promulgação no Exército e na Força 

Aérea. 

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

28 de janeiro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 65, 1abr20) 

 

Despacho n.º 3 954/2020 

 

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 i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 
Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

o STANAG 4 573 RTIOS (Edition 01) — Design Criteria For Arctic Clothing (Climate Zones C0, C1, C2, 

C3), com implementação à data da sua promulgação na Marinha e no Exército. 

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

30 de janeiro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 65, 1abr20) 

 

Despacho n.º 3 956/2020 

 

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 i) do n.º 1, 

no Despacho n.º 2 128/2019, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, de 04 de março, Portugal ratifica o STANAG 3 898 AA (Edition 07) — Aircraft Stores Interface 

Manual — AOP-12, com implementação na data da sua publicação na Marinha, no Exército e na Força 
Aérea. 

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

28 de janeiro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 65, 1abr20) 

 

Despacho n.º 3 958/2020 

 

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. 



1.ª Série  ORDEM DO EXÉRCITO N.º 04/2020  91 

 

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 i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

STANAG 4 370 WG6 (Edition 07) — Environmental Testing — AECTP-10—600, com implementação na 

data da sua publicação na Marinha e no Exército. 

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

12 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 65, 1abr20) 

 

Despacho n.º 3 959/2020 

 

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 i) do n.º 1, 

no Despacho n.º 2 128/2019, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, de 04 de março, Portugal ratifica STANAG 4 564 C3 (Edition 03) — Warship Electronic Chart 

Display and Information Systems (WECDIS) — ANP-4 564 Edition A, com implementação futura na 

Marinha e no Exército. 

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

12 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 65, 1abr20) 

 

Despacho n.º 3 960/2020 

 

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 i) do n.º 1, 

no Despacho n.º 2 128/2019, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, de 04 de março, Portugal ratifica STANAG 4 329 AST (Edition 05) — Nato Standard Bar Code 

Handbook — AAITP-09 Edition A, com implementação na data da sua publicação na Marinha, no Exército 

e na Força Aérea. 

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

14 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 65, 1abr20) 
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Despacho n.º 4 529-A/2020 

 

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 i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

STANAG 2 939 MEDSTD (Edition 06) — Minimum Requirements for Blood, Blood Donors and 

Associated Equipment — AMedP-1.1 Edition A, com implementação futura na Marinha, com reservas de 

implementação no Exército e com implementação na data da sua promulgação na Força Aérea. 

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

23 de outubro de 2019. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 73, 1.º Supl, 14abr20) 

 

Despacho n.º 4 281/2020 

 

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 i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

STANAG 2 557 MEDSTD (Edition 02) — Measures to Reduce Risk of Transfer of Biological Hazards 

During Troop and Materiel Movement — AMedP-4.11 Edition A, com implementação futura na Marinha, 

com implementação na data da sua publicação no Exército e na Força Aérea. 

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

18 de março de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 70, 8abr20) 

 

Despacho n.º 4 541/2020 

 

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 i) do n.º 1, 

no Despacho n.º 2 128/2019, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, de 04 de março, Portugal ratifica o STANAG 2 937 MEDSTD (Edition 05) — Requirements of 

Operational Rations for Military Use — AMedP-1.11 Edition B — AMedP-1.18 Edition A, com 
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implementação futura na Marinha, com implementação na data da sua publicação no Exército e, com 

reservas de implementação futura na Força Aérea. 

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

12 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 74, 15abr20) 

 

Despacho n.º 4 544/2020 

 

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 i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

STANAG 2 564 MEDSTD (Edition 02) — Forward Mental Healthcare — AMedP-8.6 Edition B, com 

implementação futura na Marinha e na Força Aérea, e com reservas de implementação no Exército. 

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

21 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 74, 15abr20) 

 

Despacho n.º 4 545/2020 

 

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 i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

STANAG 3 827 AMD (Edition 06) — Minimum Requirements for Physiological Training of AIrcrew in 

High “G” Environment — AAMedP-1.13 Edition A, com reservas de implementação no Exército e na Força 

Aérea 

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

21 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 74, 15abr20) 

 

Despacho n.º 4 547/2020 

 

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 
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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 al ínea i) do n.º 1, 

no Despacho n.º 2 128/2019, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, de 04 de março, Portugal ratifica STANAG 3 526 AMD (Edition 08) — Interchangeability of 

Nato Aircrew Medical Categories — AAMedP-1.10 Edition A, com implementação futura na Marinha, 

no Exército e na Força Aérea. 

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

10 de março de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 74, 15abr20) 

 

Despacho n.º 4 548/2020 

 

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 i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

STANAG 2 565 MEDSTD (Edition 02) — A Psychological Guide for Leaders Across the Deployment 

Cycle — AMedP-8.10 Edition A, com implementação futura na Marinha e na Força Aérea e, com reservas 

de implementação no Exército. 

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

10 de março de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 74, 15abr20) 

 

Despacho n.º 4 879/2020 

 

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 i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

STANAG 3 497 AMD (Edition 04) — Aeromedical Training of Aircrew in Aircrew CBRN Equipment and 

Procedures — AAMedP-1.8, Edition A, com implementação futura na Marinha e com reservas de 

implementação futura no Exército e na Força Aérea. 

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

21 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 80, 23abr20) 
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Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 

Despacho n.º 4 715/2020 

 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, procedeu ao estabelecimento de um 
regime excecional em matéria de contratação pública e realização de despesa pública, bem como em matéria 

de recursos humanos, conciliando a celeridade procedimental exigida com a defesa dos interesses do Estado 

e a rigorosa transparência nos gastos públicos. 
E tendo em consideração a determinação que o Governo cometeu ao Ministro da Defesa Nacional, 

na Resolução de Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março, para garantir a prontidão do HFAR 

no sentido de responder às necessidades do SNS. 

Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º e 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de  7 de  janeiro  conjugados com o n.º 8 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 184/2014, de 29 de dezembro, determino o seguinte: 

1 — Delego no Diretor do Hospital das Forças Armadas, Cor Tir Med (14015883) Rui Fernando 

Gonçalves Teixeira de Sousa, a competência para a autorização da celebração de contratos de aquisição 

de serviços no âmbito do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

2 — O presente despacho produz efeitos à data da tomada de posse do Diretor do Hospital das 
Forças Armadas, em 20 de março de 2020, ficando por este meio ratificados todos os atos praticados que 

se incluam no âmbito desta delegação de competências. 

1 de abril de 2020. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Silva 

Ribeiro, Almirante. 

(DR, 2.ª Série, n.º 77, 20abr20) 

Exército 

 

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército 

 

Despacho n.º 4 551/2020 

 

Regulamento de Admissão ao Curso de Formação de  

Sargentos do Quadro Permanente do Exército 

 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 17.º da Portaria n.º 288/2019, de 3 de setembro, aprovo o 

Regulamento de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos do Quadro Permanente do Exército, que 
consta do anexo ao presente despacho e dele faz parte integrante. 

31 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

ANEXO 

 

Regulamento de Admissão ao Curso de 

Formação de Sargentos do Quadro Permanente do Exército 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

O presente Regulamento estabelece as normas de admissão ao Curso de Formação de Sargentos 

(CFS) do Exército, a que se refere o artigo 17.º da Portaria n.º 288/2019, de 3 de setembro. 
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Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

 

As disposições do presente Regulamento aplicam-se aos CFS que habilitam ao ingresso nos quadros 

especiais da categoria de Sargentos do quadro permanente do Exército. 

 

Artigo 3.º 

Concurso 

 

1 — A admissão ao CFS é realizada mediante concurso, cuja organização e execução é da 

responsabilidade do Exército. 

2 — O aviso de abertura do concurso é aprovado por despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército 

(CEME) e publicado no Diário da República. 
3 — O aviso é também publicado nas páginas da Internet e Intranet do Exército. 

4 — A publicação do aviso no Diário da República será efetuada com a antecedência mínima de 6 

(seis) meses em relação à data prevista para o início do CFS. 
5 — Quando o número de vagas para a admissão ao curso ainda não tenha sido estabelecido por 

despacho ministerial, o concurso de admissão ao CFS pode ser aberto condicionalmente, ficando a 

convocatória final para a frequência do CFS dependente da aprovação das vagas para cada área a concurso. 
6 — O CFS é desenvolvido em ambiente formativo no departamento politécnico do Exército da 

Unidade Politécnica Militar (UPM) e, através desta, nas unidades, estabelecimentos ou órgãos do Exército, 

atendendo às respetivas necessidades técnico-militares e objetivos a atingir. 

7 — O concurso de admissão é aberto a candidatos militares, na efetividade de serviço ou na reserva 
de disponibilidade, para os quadros especiais do Exército, organizados, para efeitos do concurso de 

admissão, nas seguintes áreas: 

(a) Área A — Curso Técnico Superior Profissional (CTSP) em Tecnologias Militares Terrestres 
(TMT) de: Infantaria, Artilharia, Cavalaria, Administração Militar, Transportes, e Pessoal e Secretariado; 

(b) Área B — CTSP em TMT de: Engenharia e Transmissões; Material; 

(c) Área C — CTSP em TMT de: Músicos. 

 
Tabela 1 

Áreas para o concurso de admissão 

 

Áreas 

A — CTSP em TMT B — CTSP em TMT C — CTSP em TMT 

 

 Infantaria; 

 

 Engenharia; 

 

 Músicos. 

 Artilharia;   Transmissões;  

 Cavalaria;  Material.  

 Administração Militar;   

 Transportes;   

 Pessoal e Secretariado.   

8 — O número de vagas para cada quadro especial é fixado por despacho do CEME. 

9 — A escolha do quadro especial é efetuada no final do 1.º semestre, após determinado o número 
de vagas referidas nos termos do número anterior. 

10 — Excecionalmente, e por despacho do CEME, o procedimento concursal pode cessar e as áreas 

e Armas/Serviços referidos no n.º 7 podem sofrer alterações. 
11 — A seleção dos candidatos tem as seguintes fases: 

(a) 1.ª Fase — Prova documental; 

(b) 2.ª Fase — Provas de desempenho geral (PDG); 

(c) 3.ª Fase — Inspeção médica; 
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(d) 4.ª Fase — Prova de desempenho militar (PDM); 

 

Tabela 2 

Fases do concurso 

Fases 

(e) O presente Regulamento será divulgado na página do concurso no sítio do Exército na Internet. 

 

Artigo 4.º 

Requisitos gerais de admissão 

 

1 — Constituem requisitos gerais de admissão: 

a) Ser Sargento ou Praça de qualquer ramo das Forças Armadas, na efetividade de serviço ou 
estar na situação de reserva de disponibilidade, tendo concluído, pelo menos, a formação inicial, até à data 

do início do concurso; 

b) Estar autorizado a concorrer pelo Chefe do Estado-Maior do ramo a que pertence; 
c) Ter aprovação num curso do ensino secundário ou possuir habilitação legalmente equivalente; 

d) Não completar 25 anos de idade até ao dia 31 de dezembro do ano do concurso, com exceção 

dos candidatos à área C, licenciados em música, aos quais se aplica o limite de idade de 27 anos, até ao dia 
31 de dezembro do ano do concurso; 

e) Ter Ficha de Informação do Comandante (FIC) favorável em todos os parâmetros, para os 

candidatos na efetividade de serviço, ou a última Ficha de Avaliação Individual (FAI)/Ficha de Avaliação 

(FAv) favorável, sem parâmetros negativos, para os candidatos que se encontram na situação de reserva de 
disponibilidade; 

f) Não ter antecedentes criminais e não ter punições por infração disciplinar a que corresponda 

uma pena disciplinar superior à de repreensão agravada; 
g) Ficar “apto” nas diversas provas de admissão descritas nos requisitos específicos do presente 

Regulamento; 

h) Não ter sido eliminado de outros estabelecimentos de ensino militar por motivos disciplinares 

ou por incapacidade para o serviço militar; 
i) Não ter sido considerado incapaz para o serviço militar por uma Junta Hospitalar de Inspeção; 

j) Não ter desistido ou ter sido eliminado por motivos disciplinares da frequência de qualquer CFS; 

k) Não estar num teatro de operações (e.g., integrado numa Força Nacional Destacada) durante 
o período de realização da 2.ª, 3.ª e 4.ª fases do concurso de admissão. 

2 — Os candidatos que não possuam aprovação num curso do ensino secundário ou habilitação 

legalmente equivalente, podem concorrer de forma condicional, devendo fazer prova da inscrição num dos 
referidos cursos, bem como fazer prova da conclusão do curso do ensino secundário ou habilitação 

legalmente equivalente, através de certificado de habilitações, após a publicação dos resultados, mas esta 

prova de habilitação não pode exceder a data da conclusão da 4.ª fase (PDM). 

3 — A contagem da idade para efeitos de verificação dos limites estabelecidos é efetuada de acordo 
com o disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro. 

4 — O candidato que, na data da realização do concurso de admissão, tenha processo criminal ou 

disciplinar pendente, pode ser admitido à frequência do curso, ficando, no entanto, a sua frequência 
condicionada à decisão desse processo, nos termos previstos na alínea f) do n.º 1. 

 
Artigo 5.º 

Requisitos específicos de admissão 
 

1 — Constituem requisitos específicos de admissão: 

 

1.ª 

 

2.ª 

 

3.ª 

 

4.ª 

 

Prova documental 

 

PDG 

 

Inspeção Médica 

 

PDM 
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a) Para o ingresso nos cursos da área B: 

(1) Ter obtido classificação igual ou superior a 9,5 valores na disciplina de Matemática A 
frequentada no 12.º ano ou ter obtido classificação igual ou superior a 9,5 valores, no conjunto de disciplinas 
de Matemática e Físico-Química do 12.º ano do ensino secundário; 

(2) Ter obrigatoriamente classificação igual ou superior a 9,5 valores na prova de Matemática 
da PAC, prevista no artigo 5.º, n.º 2, alínea b), subnúmero (2). 

b) Para o ingresso na área C: realizar Prova Instrumental em instrumento de sopro de bocal. 

2 — No caso de não existirem candidatos em número suficiente para preencher as vagas, conforme 
as condições previstas no subnúmero (1) da alínea a) do n.º 1, serão considerados os candidatos que, 
mantendo a sua ordenação de concurso, tenham obtido classificação igual ou superior a 9,5 valores na prova 
de Matemática da PAC, prevista no artigo 7.º, n.º 2, alínea b). 

3 — Durante o 1.º semestre, os instruendos-alunos devem obter os pré-requisitos para alguns quadros 
especiais: 

 
Tabela 3 

Pré-requisitos 
 

 

 

A 

 

Cavalaria . .  . . . . . . 

Transportes . . . . . . . 

 

Carta de condução Cat. B (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 138/2012). 

 Psicotécnicos para Cat. C (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 138/2012) a realizar pelo   

Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAE). 

 

 

B 

 

Engenharia . . . . . . 

 

Psicotécnicos específicos a realizar pelo CPAE. 

 

Material . . . . .  . . . 

 

Carta de condução Cat. B (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 138/2012). 

Psicotécnicos para Cat. C (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 138/2012) a realizar pelo 

CPAE. 

 

Artigo 6.º 
Comissão de Admissão 

 
Todas as operações do concurso são dirigidas e coordenadas por uma Comissão de Admissão, 

nomeada pelo Comandante da ESE e que tem a seguinte composição: 

a) Presidente: o Comandante da ESE; 
b) Vogais: o Diretor de Ensino da ESE e o Chefe da Secção de Recrutamento e Admissão da 

Direção de Ensino da ESE; 
c) Secretário: o Adjunto do Chefe da Secção de Recrutamento e Admissão da Direção de 
Ensino da ESE. 

 
Artigo 7.º 

Fases e métodos de seleção 
 

1 — Em cada fase, os candidatos que não reúnam as condições exigidas ou sejam considerados NÃO 
APTOS são excluídos do concurso. 

2 — As fases do concurso são as seguintes: 

a) 1.ª fase — Prova Documental 
(1) A 1.ª fase decorre nos primeiros vinte dias úteis após a publicação do aviso de abertura do 

concurso no Diário da República; 
(2) Tem por finalidade verificar, através da Comissão de Admissão, a conformidade da 

candidatura aos requisitos exigidos para admissão, baseado nos documentos entregues a concurso; 
(3) Os candidatos fazem a entrega dos respetivos documentos de candidatura nas unidades, 

estabelecimentos e órgãos (U/E/O) onde estão colocados ou, no caso de se encontrarem na situação de 
reserva de disponibilidade, no Centro de Recrutamento ou Gabinete de Atendimento ao Público da área de 
residência onde se encontra o seu processo individual; 
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(4) Os documentos a enviar para a ESE, de acordo com o previsto no subnúmero anterior, são 
os assinalados com “X” no quadro seguinte, consoante a situação dos militares candidatos: 

 
Tabela 4 

Documentos 

 

 

Documento 

Situação 

Efetividade de 

serviço 

          Reserva 

de disponibilidade 

 

Requerimento dirigido ao Chefe do Estado-Maior do respetivo ramo, a 
solicitar a admissão ao concurso, no qual os candidatos procedem à escolha 
das Áreas (A, B e C), por ordem de preferência 

 

X 

 

X 

 
Ficha de Informação do Comandante (FIC), na qual o CMDT/DIR/CH 
indica, no juízo ampliativo, se entende que o candidato possui as 
qualidades que constituem garantias de aptidão e o tornam merecedor e 
apto para vir a pertencer ao QP, referindo quais e o motivo — documento 
confidencial 

 
 

 
    X 

 

 
Última Ficha de Avaliação Individual (FAI)/Ficha de Avaliação (FAV) do 
candidato, antes de ter passado à disponibilidade 

  
X 

 

Certificado do registo criminal, passado nos três meses que precedem a 
data de entrega 

 

    X 
 

X 

 
Fotocópia da folha de matrícula, autenticada, exclusivamente com os 
seguintes campos para candidatos oriundos do Exército (GRH): 

Elementos dIdentificação 
Recenseamento 
Incorporação 
Formação e habilitações/habilitação literária 
Mudança de situação 
Postos e 
graduações 
Registo 
disciplinar e 
criminal 
Contagem de tempo de serviço 

Para candidatos oriundos dos outros ramos das Forças Armadas, deve 
ser utilizado documento equivalente com o mesmo teor de informação 

 
 
 
 
 
 

   X 

 
 
 
 
 
 

X 

 

Cópia autenticada do certificado de habilitações do ensino secundário 
completo ou de habilitação legalmente equivalente, com a discriminação 
das classificações das disciplinas e nota final (se aplicável), de acordo 
com a legislação em vigor, ou prova de inscrição em curso do ensino 
secundário (ver o artigo 4.º, n.º 2) ou, caso não tenham o ensino 
secundário concluído, cópia autenticada da inscrição no 12.º ano 

 
 
 

   X 

 
 
 

X 

 
Atestado médico comprovativo da robustez física e aptidão para a 
realização das provas físicas, passado a partir da data de início do 
concurso conforme modelo a disponibilizar, sendo obrigatório mencionar 
a finalidade do mesmo quando não for usado pelo médico o modelo 
fornecido 

 

 

   X 

 

 

X 

 
Documento comprovativo da aptidão musical e currículo ou certificado 
da licenciatura em Música (para os candidatos que optem pela área C) 

 

X 

 

X 

(5) Os modelos de documentos solicitados no subnúmero anterior são disponibilizados na 

página da internet do Exército, quando da publicação do aviso de abertura do concurso; 

(6) Os candidatos entregam os documentos do concurso, conforme estipulado no subnúmero 
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(3), no prazo indicado na calendarização do concurso, para que as U/E/O e, no caso dos candidatos que se 

encontram na situação de reserva de disponibilidade, o Centro de Recrutamento ou Gabinete de Atendimento 

ao Público da área da residência os verifiquem e aditem os que são da sua competência; 

(7) Serão excluídos do concurso os candidatos cujos documentos não possuam o registo de 

entrada nos correios dentro do prazo indicado no subnúmero anterior; 

(8) Os candidatos que, por razões que não lhes sejam imputáveis, não apresentem os docu- 

mentos dentro dos prazos acima previstos, podem, mediante justificação, requerer à Comissão de Admissão 

a sua admissão condicional ao concurso, a qual, face aos motivos apresentados, deliberará, sem direito a 

recurso. 

b) 2.ª fase — Provas de Desempenho Geral (PDG) 

A PDG é constituída por um conjunto de cinco provas: Prova Aferição de conhecimentos 

(PAC), Prova de Aptidão Física (PAF), Prova de Aferição do Nível de Proficiência Linguística de Inglês 

(PANPLI) e Prova de Aptidão Musical (PAM) — exclusiva para a área C e Avaliação Psico lógica (AP). 

Tabela 5 

Provas de Desempenho Geral 

Provas de desempenho geral 

 

 

PAC 

 

PAF 

 

PANPLI 

 

PAM 

 

AP 

(1) Convocação 

(a) Para a 2.ª fase são convocados os candidatos que cumpram todos os requisitos exigidos 

para a admissão, através dos documentos entregues na 1.ª fase do concurso; 

(b) Durante a 2.ª fase, e para cada prova prestada, os candidatos que atinjam os resultados 
mínimos exigidos são considerados APTOS, classificados de acordo com os resultados obtidos e serão 

convocados para a prova subsequente; 

(c) Em qualquer prova da 2.ª fase, os candidatos considerados NÃO APTOS são excluídos 
do concurso, imediatamente após a execução da prova em que não obtiveram sucesso; 

(d) A calendarização de todas as provas relativas a esta fase será publicada durante a 1.ª Fase 

do Concurso, na página da internet do Exército. 

(2) Prova de Aferição de Conhecimentos (PAC) 

(a) A PAC visa aferir os conhecimentos ao nível do 12.º ano dos candidatos, designadamente 

nas áreas da Língua Portuguesa e Matemática, bem como da área da Cultura Militar e é constituída por três 

testes escritos: Língua Portuguesa, Cultura Militar e Matemática (este último teste aplica-se apenas aos 

candidatos à área B); 
(b) A PAC é aplicada pela Comissão de Admissão, reforçada com elementos nomeados pelo 

Comandante da ESE; 
(c) Dos pareceres da avaliação dos testes que integram a PAC existe a faculdade de recurso; 

(d) O tempo de realização de cada um dos testes é de 50 (cinquenta) minutos, havendo um 

intervalo de 20 (vinte) minutos entre cada teste; 

(e) Os testes podem ser constituídos por questões de resposta condicionada, de escolha 

múltipla de lacuna, verdadeiro/falso, preenchimento de espaços ou de pergunta direta; 
(f) Os testes são classificados de 0 a 20 valores; 

(g) A média aritmética das classificações obtidas nos dois testes (Língua Portuguesa e Cultura 

Militar) constitui-se na variável PAC, a considerar para efeitos de cálculo da classificação parcial (CP) para 

admissão ao CFS, sendo que esta média não poderá ser inferior a 9,5 valores, e a classificação em qualquer 
um dos testes não poderá ser inferior a 8 valores; 

(h) Para os candidatos à área B, para o apuramento do cálculo da PAC não é considerada a 

nota do teste de Matemática, sendo, contudo, fator eliminatório para a candidatura a esta área a classificação 

inferior a 9,5 valores na referida prova; 
(i) Os conteúdos programáticos fundamentais, horário das provas, avaliação e instruções 
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de execução serão publicadas na página da internet do Exército; 

(j) No caso dos candidatos das regiões autónomas, se do número de candidatos advier uma 

mais-valia financeira, esta prova será realizada perante um júri técnico competente, em U/E/O da respetiva 
região, a designar; 

(k) A PAC é realizada em 02 (duas) chamadas, sendo que a segunda chamada destina-se 

exclusivamente a candidatos que, por motivos de força maior (por exemplo, acidentes de viação no dia da 
prova ou o gozo de licença de nojo), não possam comparecer à primeira chamada; a justificação pela falta 

deve constar de documentos oficiais e está sujeita a parecer favorável da Comissão de Admissão. 

(3) Prova de Aptidão Física (PAF) 

(a) Tem por finalidade verificar, mediante a execução de exercícios, se os candidatos possuem 

as capacidades motoras e a robustez física indispensáveis para o ulterior desempenho de cargos associados 

à categoria de Sargento do QP do Exército, nos termos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas; 

(b) Tem lugar na ESE, perante um júri nomeado pelo Comandante e, no caso dos candidatos 

das regiões autónomas, se do número de candidatos advier uma mais-valia financeira, esta prova será 

realizada perante um júri competente, em U/E/O da respetiva região, a designar; 

(c) Se, no decorrer da 2.ª fase, ocorrer a lesão de algum candidato, àquele poderá ser permitido 

o adiamento das provas até ao último dia do calendário da PAF; 

(d) As condições completas de execução e a tabela de classificação serão divulgadas na 

página do concurso, quando da publicação do aviso de abertura; 

(e) Os candidatos devem ser portadores de artigos de higiene, de uniforme n.º 3 (ou equivalente 

para outros ramos das Forças Armadas) e de equipamento de ginástica adequado à realização dos exercícios 

que constituem esta prova; 

(f) Dos resultados da avaliação da PAF não existe recurso. 

(4) Prova de Aferição do Nível de Proficiência Linguística de Inglês (PANPLI) 

(a) Todos os candidatos serão sujeitos a uma prova de aferição destinada a determinar o nível 

de proficiência linguística de Inglês, a realizar na ESE, através de um Júri do Centro de Línguas do Exército 

(CLE), nomeado pelo Comandante da ESE e acompanhado pela Comissão de Admissão; no caso dos 

candidatos das regiões autónomas, se do número de candidatos advier uma mais-valia financeira, esta prova 

será realizada perante um júri competente, do CLE, em U/E/O a designar da respetiva região; 

(b) A PANPLI consiste em quatro provas: 

Prova de Compreensão da Língua Escrita (CLE);  

Prova de Compreensão da Língua Falada (CLF);  

Prova de Capacidade da Expressão Escrita (CEE); 

Prova de Capacidade de Expressão Oral (CEO), para quem tenha obtido aproveitamento 

nas provas de CLE, CLF e CEE. 

(c) São considerados APTOS os candidatos que obtenham um nível de proficiência 

linguístico 1111 pelo STANAG 6 001; 

(d) Dos pareceres da avaliação dos conhecimentos de Inglês não existe recurso; 

(e) Os termos da realização da PANPLI serão divulgados na página da internet do Exército. 

(5) Prova de Aptidão Musical (PAMus) 

(a) Os candidatos à área C executam esta prova com a finalidade de verificar, através da exe- 

cução de exercícios, os conhecimentos e capacidades musicais indispensáveis, a fim de selecionar os 

candidatos para o futuro desempenho das funções; 

(b) A PAMus realiza-se nas instalações da ESE; 

(c) O Júri é nomeado pela Repartição de Bandas e Fanfarras e é acompanhado pela Comissão 

de Admissão da ESE; 

(d) As componentes de avaliação da PAMus serão divulgadas na página do concurso, quando 
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da publicação do aviso de abertura; 

(e) Dos pareceres da avaliação musical não existe recurso. 

(6) Avaliação Psicológica (AP) 

(a) O Júri da AP é nomeado pelo Diretor do Centro de Psicologia Aplicada do Exército e 

reforçado por militares com o curso de Membros de Júri nomeados pelo Comandante da ESE, cabendo à 

Comissão de Admissão o acompanhamento da AP; 

(b) A AP visa avaliar, mediante técnicas psicológicas, a adequação do perfil do candidato 

ao perfil profissional do Sargento no ingresso no QP; 

(c) A AP compreende: 

Provas psicomotoras; 

Provas de aptidão intelectual;  

Avaliação cognitiva;  

Avaliação da personalidade; 

Provas de comando e liderança; 

Entrevista psicológica e entrevista profissional de seleção. 

(d) O resultado da AP é confidencial, sendo a sua classificação final, após a análise 

qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos pelo candidato, a seguinte: Preferencialmente Favorável 

(PF), Bastante Favorável (BF), Favorável (F), Favorável com Reservas (FR) e Não Favorável (NF); 

(e) Os candidatos com parecer final de Não Favorável (NF) nas AP são considerados NÃO 

APTOS para o exercício da função, sendo eliminados do concurso de admissão; 

(f) Dos pareceres da AP não existe recurso. 

c) 3.ª fase — Inspeção Médica 

(1) Para a 3.ª fase são convocados os candidatos que cumpriram, nas fases anteriores, todos 

os requisitos exigidos para a admissão, num efetivo máximo de 175 % das vagas estimadas a concurso, de 

acordo com a área escolhida; os restantes candidatos ficam em situação de reserva de concurso; 

(2) A inspeção médica destina-se a averiguar a existência de qualquer doença ou deficiência 

física suscetível de impedir o desempenho da profissão de Sargento do QP do Exército; 

(3) Consiste num exame clínico geral, efetuado por uma junta médica, a qual considera os 

resultados das análises clínicas, exames e testes de diagnóstico efetuados e tabelas gerais de inaptidão e de 

incapacidade para o serviço em vigor nas Forças Armadas; 

(4) Esta prova é eliminatória, sendo o seu resultado expresso em APTO e NÃO APTO; 

(5) A calendarização da Inspeção Médica será publicada no aviso de abertura do concurso; 

(6) Nos termos do Código do Procedimento Administrativo, uma eventual reclamação da 

decisão de NÃO APTO é apresentada, por escrito, ao delegado da ESE, responsável pelo enquadramento dos 

candidatos na inspeção médica, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação nos portais do 

concurso de admissão; 

(7) Não existe recurso da decisão tomada pela Junta de Recurso. 

d) 4.ª fase — Prova de Desempenho Militar (PDM) 

(1) Destina-se a proporcionar a familiarização com os processos e normas de conduta relativas 

à carreira militar, bem como a adaptação às exigências específicas do CFS do Exército; 

(2) A sua realização, através de um conjunto de provas, avalia a aptidão funcional e específica 

para a carreira de Sargento dos QP, permitindo, simultaneamente, apurar os resultados das fases anteriores; 

(3) Para a 4.ª fase, são convocados os candidatos que cumpriram, nas fases anteriores, todos 

os requisitos exigidos para a admissão, num efetivo máximo de 150 % das vagas estimadas a concurso, para 

cada área, de acordo com o previsto na alínea e); 

(4) A calendarização de todas as provas relativas a esta fase será publicada no aviso de 
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abertura do concurso; 

(5) A sua frequência obriga os candidatos a alojamento, em regime de internato, nas instalações 

da ESE, durante todo o período da sua duração; 

(6) A fórmula de cálculo da classificação da PDM é a seguinte: 
 

Tabela 6 

Cálculo (fórmula) da PDM 

PDM = (MP * 0,4) + (IM * 0,5) + (EFM * 0,1) 
 

MP — Mérito Pessoal  

IM — Instrução Militar 

EFM — Educação Física Militar 

(7) É eliminado o candidato que atingir 15 % de faltas do total da carga horária prevista 

para a PDM; 

(8) O candidato que tiver classificação de Mérito Pessoal inferior a 10 valores, é 

considerado NÃO APTO na PDM; 

(9) Da classificação da PDM não existe recurso. 

e) Apuramento e seleção parcial dos candidatos 

(1) Todas as classificações são arredondadas às centésimas; 

(2) Após a conclusão da 3.ª fase, é elaborada a lista de classificação parcial com todos os 

candidatos considerados APTOS; 

(3) Na lista de classificação parcial, os candidatos são ordenados mediante a sua escolha 

preferencial das áreas, por ordem decrescente, de acordo com a classificação obtida, através das fórmulas 

que se indicam na tabela seguinte: 

Tabela 7 

Fórmulas para o cálculo da classificação parcial 

 

Áreas 

(a que concorrem os candidatos) 

Fórmulas para o cálculo da classificação Parcial (CP) 

 (para admissão ao CFS do QP do Exército) 

 

Área A e Área B ………………….. 

 

CPAB = (PAC*0,65) + (PAF*0,35) 

 

PAC — Corresponde à média aritmética dos testes de Língua Portuguesa e 

Cultura Militar, de acordo com o previsto em 7.2. b) (2) (g); 

PAF — Classificação obtida na Prova de Aptidão Física. 

Área C ……………………………. CPC = [((PAC*0,40) + (PAMus*0,60)) * 0,65] + (PAF*0,35) 

PAC — Corresponde à média aritmética dos testes de Língua Portuguesa e 

Cultura Militar, de acordo com o previsto em 7.2. b) (2) (g); 

PAMus — Classificação obtida na Prova de Aptidão Musical;  

PAF — Classificação obtida na Prova de Aptidão Física. 

f) Apuramento e seleção final dos candidatos 

(1) Todas as classificações são arredondadas às centésimas; 

(2) Após a conclusão da 4.ª fase, é elaborada a lista de classificação final de todos os 

candidatos; 

(3) Na lista de classificação final os candidatos são ordenados de acordo com a sua 

classificação final, da mais alta para a mais baixa; 

(4)  Os candidatos preenchem as vagas disponíveis de acordo com a sua classificação e pela 

ordem de escolhas preferenciais (1.ª e 2.ª); 
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(5) Para efeitos de atribuição de vagas, aplica-se o disposto no artigo 25.º do Regulamento 

de Incentivos à Prestação de Serviço Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro: 

(a) Os militares que prestem ou tenham prestado serviço em RC pelo período mínimo 

de 03 (três) anos beneficiam, durante e até ao limite de 03 (três) anos subsequentes à data da cessação do 

contrato, de um contingente mínimo de 35 % do número total de vagas de admissão ao CFS; 

(b) Para esse efeito, será considerado um contingente de 35 %, arredondado por excesso, 

do número total de vagas de admissão ao CFS; 

(c) Os militares que prestem ou tenham prestado serviço em RC, desde que cumpridos 03 

(três) anos nesta forma de prestação de serviço militar, e até ao limite dos 03 (três) anos subsequentes à 

data da cessação do contrato, gozam do direito de preferência, em caso de igualdade de classificação, no 

preenchimento das vagas do concurso para ingresso no CFS. 

(6) A fórmula de cálculo da classificação final (CF) é a seguinte: 

 

Tabela 8 

Cálculo (fórmula) da CF 

 

CF = (CP * 0,6) + (PDM * 0,4) 
 

  CF — Classificação final; 

  CP — Classificação parcial; 

  PDM — Prova de Desempenho Militar. 

(7) Ingressam no CFS os candidatos APTOS cujo número de ordem, na respetiva lista, seja 

inferior ou igual ao número de vagas fixado para cada uma das áreas A, B ou C; 

(8) São considerados em reserva todos candidatos APTOS constantes nas listas de classifi- 

cação final que, pela ordem da lista, excedam o número de vagas do concurso; 

(9) Para a frequência do CFS, os candidatos admitidos são aumentados ao efetivo do Corpo 

de Alunos da ESE; 

(10) Caso se verifiquem desistências ou faltas, o Comandante da ESE pode convocar, nos 

10 (dez) dias úteis seguintes ao início do curso e para recompletamento das vagas, os candidatos em reserva; 

(11) Serão definitivamente eliminados os candidatos que, sem justificação válida, não se 

apresentem para a frequência do curso durante os 03 (três) dias úteis seguintes ao início do mesmo; 

(12) A lista dos candidatos que passam a frequentar o CFS é homologada pelo Chefe do 

Estado-Maior do Exército. 

 

Artigo 8.º 

Disposições complementares 

 

1 — Independentemente da instauração de processo disciplinar, será eliminado qualquer candidato que 

preste falsas declarações, cometa fraudes, ou cujo comportamento, durante o período do concurso, não 

satisfaça as condições de ingresso no QP. 

2 — É eliminado o candidato que não possa executar qualquer das provas previstas no calendário do 

concurso, independentemente da sua situação militar. 

3 — A ESE é a entidade coordenadora da execução das operações associadas ao concurso. 

4 — Cabe à Repartição de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo do Gabinete do Chefe de 

Estado Maior do Exército, em coordenação com a ESE, a divulgação do concurso de admissão nos órgãos 

de comunicação social. 

5 — Os resultados do concurso nas diversas fases, bem como as convocatórias, são disponibilizados, 
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de acordo com o calendário difundido pela Comissão de Admissão, na página da Internet do Exército. 

6 — Para efeitos de desempate entre candidatos, são aplicados os critérios da antiguidade previstos 

no Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, no escalonamento da lista de classificação final. 

7 — As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Regulamento serão 

resolvidas mediante despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército. 

8 — A admissão à frequência do CFS dos candidatos aprovados fica condicionada à atribuição de vagas 

aos cursos a que o concurso se destina, pelas entidades legalmente competentes para esse efeito. 

(DR, 2.ª Série, n.º 74, 15abr20) 

Comando do Pessoal  

 

Direção de Serviços de Pessoal 

 

Despacho n.º 4 957/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Estabelecimento Prisional Militar 

 

1 — Ao abrigo do n.º 3 do Despacho n.º 2 345/2020, de 18 de dezembro, do Exmo. Tenente-General 

Comandante do Pessoal do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 35, de 19 de fevereiro 

de 2020, subdelego no TCor Inf (33205492) João Luís Barreira, Comandante do Estabelecimento 
Prisional Militar, a competência em mim subdelegada na alínea q) do n.º 1 do referido Despacho, para 

proferir atos relativos ao funcionamento do Estabelecimento Prisional Militar e decisões relativas à 

aplicação do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 
2 — Subdelego ainda na mesma entidade a competência em mim subdelegada no n.º 2 do aludido 

despacho para, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizar e realizar despesas com a locação e 

aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 12 500,00. 
3 — Este despacho produz efeitos desde o dia 19 de dezembro de 2019, ficando por esta via 

ratificados todos os atos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de 

competências. 

20 de fevereiro de 2020. — O Diretor de Serviços de Pessoal, Henrique José Pereira dos Santos, 

Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 81, 24abr20) 

 

 

O Chefe do Estado-Maior do Exército 

José Nunes da Fonseca, General. 

 

Está conforme: 

 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General. 

 

  



  

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ORDEM DO EXÉRCITO 
2.ª SÉRIE 

N.º 04/30 DE ABRIL DE 2020 
 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 
 

I — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Abate ao Quadro 

 

Por Despacho de 10 de março de 2020, do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército, é 

abatido aos Quadros Permanentes o SAj Tm (19861492) Rui Filipe Braga Pinto de Sousa, desde 01 de 

março de 2020, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 171.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, 

de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março. 

17 de março de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 4 552/20, DR, 2.ª Série, n.º 74, 15abr20) 

 

Por Despacho de 13 de janeiro de 2020, do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército, 

é abatido aos Quadros Permanentes o 1Sarg PesSecr (08695499) Paulo Nuno Gonçalves Almeida, desde 

21 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 171.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, 

de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março. 

20 de fevereiro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 3 510/20, DR, 2.ª Série, n.º 57, 20mar20) 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

II — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 

Promoções 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 18 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos 

do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei 

n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazer as 

condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir 

mencionado: 
 

03141191
Draft



   

202    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 04/2020                                                             2.ª Série 

 
 

 

 

Quadro Especial de Material 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 

 1Sarg  (14749799)  Hugo Filipe Amaral de Andrade 18-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj Mat 

(06492899) Nuno Ricardo Pereira Ferreira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 

172.º do EMFAR, que se lhe indica. 
 

2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos do disposto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.  

3 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto 

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

4 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 18 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do 

artigo 72.º do EMFAR. 
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, 

de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da 
Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando 
n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro 
de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Des pacho 
n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do 
Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário 
de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 2 851/20, DR, 2.ª Série, n.º 44, 03mar20) 
 
Graduações 
 

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 07 

de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, o seguinte: 

É confirmada a graduação no posto de Brigadeiro-General do Cor Tir Med (14015883) Rui 

Fernando Gonçalves Teixeira de Sousa, efetuada por deliberação de 19 de março de 2020 do Conselho 

de Chefes de Estado-Maior e aprovada por despacho do Ministro da Defesa Nacional datado de 02 de abril 

de 2020. 

Assinado em 14 de abril de 2020. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

(Decreto PR n.º 20/20, DR, 1.ª Série, n.º 76, 17abr20) 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
III — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES 

 
Nomeações 

 

Em sequência do meu Despacho n.º 3 232/2020, de 03 de março, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 51, de 12 de março de 2020, que constituiu a Equipa de Trabalho para a Igualdade no Ministério 

da Defesa Nacional, designada por Gabinete da Igualdade, determino o seguinte:  
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1 — Designo como coordenadora do Gabinete da Igualdade a TCor Eng (19417096) Diana Martins 

Branco Morais, técnica especialista no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.  

2 — Designo como coordenadora-adjunta do Gabinete da Igualdade, por proposta do diretor-geral 

de Recursos da Defesa Nacional, a Dr.ª Cristina Poças Vilhena, técnica superior na Direção-Geral de 

Recursos da Defesa Nacional.  

3 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.  

17 de março de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Despacho n.º 4 149/20, DR, 2.ª Série, n.º 68, 06abr20) 

 

Nomeações/Exonerações 

 

Nos termos do disposto nos n.os 2, 5 e 7 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 84/2014, de 27 de maio, 

determino, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ouvido o Conselho de 

Chefes de Estado-Maior, e após indigitação pelo Chefe do Estado-Maior do Exército:  

1 — A exoneração do BGen (13749884) Eduardo Fernando Fazenda Afonso Branco do cargo de 

diretor do Hospital das Forças Armadas.  

2 — A nomeação do Cor Tir Med (14015883) Rui Fernando Gonçalves Teixeira de Sousa como 

diretor do Hospital das Forças Armadas.  

3 — O presente despacho produz efeitos na data da tomada de posse do ora nomeado.  

20 de março de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Despacho n.º 3 948/20, DR, 2.ª Série, n.º 65, 01abr20) 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

IV — DECLARAÇÕES 

 

Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva 

 
Início de funções 

 
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O 

e datas que a cada um se indica: 

 

 Posto  A/S  NIM  Nome  UEO  Data  

 

 Cor  Art  (12925784)  Joaquim Manuel Ferreira Ramalho JALLC/ 

     EMGFA 18-02-20 

 Cor  Vet  (05221882)  Carlos Augusto Gomes Barbosa da  DIRSAM/ 

    Penha Gonçalves EMGFA 01-03-20 

 Cor  Farm  (09882782)  Maria de Fátima Faria Daniel Ferreira  UnAp/EME 

    Jorge Ex-HMB 01-04-20 

 Cor  Farm  (12367485)  Maria Ângela Pereira Rodrigues  UnAp/EME 

    Pinheiro Pimentel Furtado Ex-HMB 01-04-20 

 TCor  Art  (15752288)  Paulo Jorge Antunes de Almeida  

    Araújo DCSI 01-04-20 

 
Os militares a seguir indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, desde 

01jan20 nas U/E/O que a cada um se indica: 
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 Posto  A/S  NIM  Nome  UEO    

 

 Cor  Inf  (07969379)  Arnaldo Manuel de Almeida da Silveira  IASFA/ 

    Costeira CAS Évora 

 Cor  Cav  (13951683)  Jorge Manuel Antunes Cameira DGRDN/MDN 

 Cor  Cav  (03009380)  Alberto Sebastião Neves Marinheiro IDN/MDN 

 TCor  Inf  (15249290)  Domingos Jorge Fernandes Rodrigues IDN/MDN/ 
     Delg. Porto 

 TCor  TManTm  (16970680)  Joaquim José Arteiro do Couto IASFA/ 

     CAS Oeiras 

 Maj  TExpTm  (17528284)  Faustino Carlos de Paiva Pereirinha IASFA/ 

     CAS Lisboa 

 

 Fim de funções 

 

O militar abaixo indicado, deixou de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, na U/E/O e data 

que se indica: 

 

 Posto  A/S  NIM  Nome  UEO  Data  

 

 Cor  Cav  (08255980)  José Domingues do Espírito Santo IGE 19-02-20 

 
 
 
   
    

O Chefe do Estado-Maior do Exército 
 

José Nunes da Fonseca, General. 

 

Está conforme: 

 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General. 

 



  

  
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ORDEM DO EXÉRCITO 
3.ª SÉRIE 

N.º 04/30 DE ABRIL DE 2020 

 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 

 

I – MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Ingressos em Regime de Contrato  

 

1 — Ao abrigo dos poderes que me foram subdelegados pelo Exmo. Major-General DARH, após 

subdelegação do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército, neste delegado por S. Exa. o 

General Chefe do Estado-Maior do Exército, ingressam na categoria de Sargentos, em Regime de 

Contrato, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea b) do n.º 1 artigo 269.º, ambos do 

Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de 

maio e alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março, com o posto de Segundo-Furriel, os militares a 

seguir indicados: 

 

 

059 I Comando 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Classificação 

 

 2Furr  Grad  (16916718) Eduardo Gomes Simão  04-06-19  15,38 

 2Furr  Grad  (17828917)  João Pedro Maia da Palma  04-06-19  14,91 

 

094 PQ Paraquedista 

 

 2Furr  Grad  (16458614)  Daniel Dias Freire  29-07-19  15,66 

 2Furr  Grad  (17247820)  André Filipe Marques da Costa 04-06-19  14,98 

 2Furr  Grad  (18873917)  Tiago Manuel Charneca Ferreira  29-07-19  13,99 

 

2 — Os supracitados militares concluíram com aproveitamento o 1.º Curso de Formação de 

Sargentos 2019. 

3 — Os referidos militares contam a antiguidade no posto de Segundo-Furriel à data que cada um 

se indica, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 270.º do EMFAR, mantendo a atual situação 

remuneratória. 

4 — Ficam inscritos na lista de antiguidade, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do EMFAR. 

20 de fevereiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 3 747/20, DR, 2.ª Série, n.º 61 26mar20) 

03141191
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Passagem à situação de licença registada 

 

Por Despacho do Exmo. Major-General Diretor DARH, entrou de licença registada ao abrigo do 

n.º 1 do artigo 101.º do EMFAR, pelo período de 91 (noventa e um) dias, com início a 01jan20 e término 

a 31mar20, o Ten RC (07464211) Rui Duarte Cristino Lacerda da ESE. 

(Despacho 12dec19) 

 

 

 

II – PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 

Graduações 

 

1 — Por Despacho de 27 de fevereiro de 2020 do Exmo. Coronel Chefe RPM, ao abrigo dos 

poderes que lhe foram subdelegados pelo Exmo. Major-General DARH, após subdelegação do Exmo. 

Tenente-General Ajudante-General do Exército, neste delegado por S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior 

do Exército, são graduados no posto de Segundo-Furriel, nos termos do n.º 2 do artigo 257.º e do n.º 3 do 

artigo 270.º, ambos do Estatuto Militar das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 

29 de maio, os militares em Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

031 I Atirador 

  

 Posto  NIM  Nome 

 

 Sold  (11068416)  Alexandre das Neves Novas 

 Sold  (10023718)  Carlos André Figueira da Silva 

 Sold  (12782717)  João Ribeiro e Silva Amaral 

 

033 I Rec Infantaria 

 

 Sold  (03793418)  Artur Mário Pereira Sousa da Rocha 

 

061 I Op Especiais 

  

 Sold  (06222317)  Bohdan Herashchenko 

 Sold  (06410319)  Bruno Alexandre Silva Passos 

 Sold  (02920619)  José Nuno Pinheiro Mendes 

 

104 A AA Sistemas Míssil 

 

 Sold  (07854619)  André Emídio Carrola 

 Sold  (05481017)  Fábio da Silva Dende Cravid 

 Sold  (11908318)  Francisco Xavier da Silva Aguiar 

 Sold  (17721317)  Jaime Manuel Martins Carapichoso 

 Sold  (17635420)  João Guilherme Vivas Figueiredo 

 Sold  (19912214)  Marcos Alex da Silva Souza Nunes 

 

149 A Camp Dir Tiro 

 

 Sold  (15556118)  Marta Sofia Jorge Pereira 

 Sold  (18164018)  Nuno Filipe Marques Oliveira 
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152 A Campanha 

 

 Sold  (07686719)  Bruno Filipe Paula Teixeira 

 Sold  (14191221)  Fernando Miguel Neves da Silva 

 Sold  (03842920)  Sofia Rozhko Popelych 

 Sold  (03050219)  Tony Vieira Moura 

 

186 A Aquis Objectivos 

 

 Sold  (03669118)  Edgar Wilson Lopes Caetano 

 

225 C CC 

 

 Sold  (15958215)  João Ricardo Fonseca de Carvalho 

 Sold  (08704020)  Rúben Miguel de Jesus Almeida 

 Sold  (15130721)  Sérgio Alexandre Santos Leite 

 

263 C PE 

 

 Sold  (00195315)  Inês Reis Coelho 

 Sold  (01067019)  Tiago Miguel Paulo Condeco 

 

288 C Reconhecimento Lagartas 

 

 Sold  (17791020)  Gonçalo André Bior Luís 

 

290 C Reconhecimento Rodas 

 

 Sold  (04464015)  Gonçalo Manuel Martins Perdigão 

 

299 C Morteiros 

 

 Sold  (14684521)  Miguel André Brito Lopes 

 

377 E Sap Engenharia 

 

 Sold  (02599421)  Gonçalo Espiridião Pinheiro Faria Santos 

 Sold  (10282920)  Vasco Miguel Costa 

 

423 TM Transmissões (UU TM) 

 

 Sold  (16743121)  João Eduardo da Ponte Figueiredo 

 Sold  (10056520)  José Samuel Fernandes Abrantes 

 Sold  (10889719)  Pedro Daniel Baginha Carvalho Martins dos Santos 

 Sold  (11571318)  Vanessa Filipa da Silva Meles 

 

427 TM Transmissões (TM das armas) 

 

 Sold  (13237119)  Ana Rita Belchior Rebelo 

 Sold  (16436317)  João Gonçalo da Silva Freitas 

 Sold  (01350018)  João Miguel da Silva Alexandre 

 Sold  (06731020)  João Paulo Novais da Costa 

 Sold  (09342917)  Rafael Alves Morais 

 Sold  (00515116)  Tiago António Martins Pereira 
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609 AM Alimentação 

 

 Sold  (19594720)  Alexandre Miguel Rosa Horta 

 Sold  (16356515)  André Gregório Frederico Moniz 

 Sold (17766820)  Beatriz Filipe Salvador 

 Sold  (10551515)  Denise Fonseca Pereira Paiva 

 Sold  (13461718)  Fábio Miguel Almeida Rebelo 

 Sold  (02601919)  Filipe Alexandre Fernandes Gonçalves 

 Sold  (12591516)  João Pedro Cordeiro Medeiros 

 Sold  (10513618)  Leandro Alberto Freitas 

 Sold  (15726814)  Luís Rafael Simão Tavares 

 Sold  (11916320)  Márcia Alexandra Pedras Cardoso 

 Sold  (02489513)  Marta Alexandra Gomes de Sousa 

 Sold  (03566516)  Micael Almeida Nogueira 

 

669 TP Op Transportes 

 

 Sold  (13519019)  Carlos Manuel Silvano Capela 

 Sold  (05918519)  Gonçalo Luís Dias Rosa Matias 

 Sold  (10812515)  Mónica Cristina Moreira Bettencourt 

 

677 TP Condução Auto 

 

 1Cb  (03592718)  José Eduardo Pires Moreira 

 Sold  (15529616)  Águeda Sofia Gomes Freitas 

 Sold  (16155018)  Ricardo Filipe Ribeiro Sousa 

 

725 M Mec Viat Rodas 

 

 Sold  (17201321)  Afonso Abel Machado Correia 

 Sold  (13211616)  André Filipe Marques Antunes 

 Sold  (16754221)  João Pedro Sarabando Carvalhais 

 Sold  (12028621)  Jorge Rafael Pinto Martins 

 

2 — Os supracitados militares iniciaram a Instrução Complementar, no âmbito do 2.º Curso de 

Formação de Sargentos RV/RC — 2019, inserido no Plano de Incorporações para 2019. 

3 — Contam a antiguidade no novo posto desde 27 de fevereiro de 2020, nos termos do n.º 3 do 

artigo 270.º do EMFAR. 

4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 27 de fevereiro de 2020, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo 

posto, conforme previsto no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

27 de fevereiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 3 838/20, DR, 2.ª Série, n.º 62, 27mar20 

 

Cessação de Graduação 

 

Por Despacho do Exmo. Coronel Chefe da RPM, praticado no âmbito da subdelegação de 

competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de maio, do Exmo. 

Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 106 de 03 de junho (Pág. 16 

852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação do Exmo. Tenente-General AGE, 

neles delegadas pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, 

publicado no DR, 2.ª serie, n.º 46 de 6 de março, cessa a graduação, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
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artigo 74.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, 

de 29 de maio, com data reportada a 20 de fevereiro de 2020, aos militares em Regime de Contrato, abaixo 

indicados: 

 

033 I Rec Infantaria 

  

 Posto  NIM  Nome 

 

 2Furr Grad  (19414317)  Jorge da Silva e Sá 

 

377 E Sap Engenharia 

 

 2Furr Grad  (17823615)  Mike Melo Marques 

 

609 AM Alimentação 

 

 2Furr Grad  (05500121)  Afonso António Martins Ferreira 

06 de abril de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 5 012/20, DR, 2.ª Série, n.º 82, 27abr20) 

 

 

 

III – CONCURSOS, CURSOS E ESTÁGIOS  

 

Cursos 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final), validado em 14 de 

novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Adaptação a Viaturas Militares 

Táticas Categoria B”, que decorreu na ES, no período de 04 a 08 de novembro de 2019, os militares em 

Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 01 – Campanha (16991817) Pedro Filipe Sousa Pimenta Silva RC6 

 Sold 07 – Serviços (07163619) Wilson Alexandre Lopes Semedo CIGeoE 

 Sold 03 – MecAuto (13211616) André Filipe Marques Antunes RMan 

 Sold 01 – Campanha (02999012) Aurélio dos Santos Bento RI14 

 Sold 01 – Campanha (08016320) Márcio Santos Silva RI13 

 Sold 17 – Comunic. (17431519) Nelson Ferreira dos Santos CTm/BrigMec 

 Sold 19 – Saúde (12267718) Carlos Vinícius Silva de Souza QG/BrigInt 

 Sold 19 – Saúde (16325920) Pedro Miguel Fonseca da Cruz RE3 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 27 de 

novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “10.º Curso de Adaptação a Viaturas 
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Militares Táticas Categoria B” que decorreu na ES, no período de 11 a 15 de novembro de 2019, os 

militares em Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 16 – PolíciaEx (05118517)  Vítor Daniel da Silva Santos QG/BrigInt 

 2Cb 17 – Comunicações  (13963114) Telmo Rafael Moutinho Pereira QG/BrigRR 

 Sold 01 – Campanha (16027117)  Sara Isabel Correia Rodrigues RI14 

 Sold 07 – Serviços (00768320)  Diogo Manuel Pena Rilhó RI19 

 Sold 02 – Mecânica (10608917)  David Manuel Graça Caetano BAS/BrigMec 

 Sold 03 – MecAuto (00040820)  Nuno António Dias BAS/BrigMec 

 Sold 03 – MecAuto (01897820)  Bernardo Alexandre Almada Colaço BAS/BrigMec 

 Sold 28 – Metalomecânica (19541213)  Tatiana Aleksandrovna Loudina BAS/BrigMec 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 02 de 

dezembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Adaptação de Viaturas a 

Militares Táticas - Categoria B, que decorreu na ES, no período de 18 a 22 de novembro de 2019, os 

militares em Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 03 – MecAuto  (06998116)  Pedro Rafael Machado Rebelo RMan 

 Sold 07 – Serviços  (09381419)  João Pedro Silva Coelho CFT 

 Sold 19 – Saúde  (02881018) Nuno Silva Pereira CSMC 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (09247819)  Roberto Filipe Pisco Pegacho CTOE 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (17166518)  Ismael Lopes Teixeira CTOE 

 Sold 19 – Saúde  (11701819) Vanessa Sofia Gonçalves Ribeiro ES 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (18797520)  Rui Pedro Branquinho de Sousa RI10 

 Sold 16 – PolíciaEx  (11602316)  Bárbara Raquel Rodrigues Pereira RL2 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 04 de dezembro de 

2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “6.º Curso de Condutor Militar – Categoria C”, que decorreu 

na ES, no período de 22 de outubro a 29 de novembro de 2019, os militares em Regime de Contrato, abaixo 

indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 CbAdj 21 – OE  (04285714)  Frederic Fidalgo Monteiro  CTOE 

 1Cb 16 – PolíciaEx  (15736817)  David Alexandre Carvalho Ferreira  Cmd/BrigMec 

 1Cb 21 – OE  (18478419)  Miguel José Loureiro Mendes  CTOE 

 1Cb 07 – Serviços  (03543415)  André Filipe Picaró Grilo  DS 

 1Cb 19 – Saúde  (08329817)  Joana Raquel Marques Raposo  DS 

 1Cb 14 – CondViatMilLig  (15597113)  Edmilson de Jesus Pereira Gomes IPE 

 1Cb 01 – Campanha  (19963715)  Luís Miguel Santos Gomes  MusMil Elvas 

 1Cb 14 – CondViatMilLig  (12422216)  Bruno Miguel Oliveira Seco  RA5 

 1Cb 07 – Serviços  (19819316)  Ricardo Joel Vasconcelos Montenegro RAME 

 1Cb 01 – Campanha (04711917)  Carlos Alberto Mendes Janeiro  RC3 

 1Cb 07 – Serviços  (11196717)  Joana Rita de Jesus Mendes  RE3 

 1Cb 20 – Paraquedista  (17244616)  José Maria Cardoso Neto  RPara 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 03 – MecAuto  (15277717)  Micael António Moreira Teixeira  RTm 

 2Cb 02 – Mecânica  (06916517)  Cláudio Maia Espadaneira  DF 

 2Cb 01 – Campanha (17676518)  Luís Miguel Pernas Cebola  RA5 

 2Cb 17 – Comunicações  (09951417) Vasco Rafael Almeida Oliveira  RTm 

 2Cb 17 – Comunicações  (02855214) Rúben Carido da Silva  RTm 

 Sold 15 – CondViatMilPes  (14029619)  Eduardo Miguel Esteves Cristo AM 

 Sold 15 – CondViatMilPes  (13331714)  Ricardo Jorge Sezões de Almeida CmdPess 

 Sold 19 – Saúde  (11783718) João Sousa Baptista  CSTSM 

 Sold 17 – Comunicações  (03643119) Daniel Silva Santos  CTm/BrigRR 

 Sold 17 – Comunicações  (05743118) Salomé Duarte Pires da Fonseca Serrão CTm/BrigRR 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (06785615)  Carlos Daniel Dias Monteiro  CTOE 

 Sold 03 – MecAuto  (11472119)  Ana Catarina Pereira de Sousa  ES 

 Sold 01 – Campanha (08689219)  Hugo Miguel Rodrigues Nunes  GAC/BrigMec 

 Sold 32 – OPSAS  (05959816)  Hugo Alexandre Carvalho Pereira  QG/BrigRR 

 Sold 17 – Comunicações  (10376217)  Rui Miguel Martins da Silva  RC6 

 Sold 15 – CondViatMilPes  (15637618)  Pedro Miguel Rocha Barros  RE1 

 Sold 20 – Paraquedista  (14123316)  Pedro Emanuel Toreiro de Amorim RI10 

 Sold 01 – Campanha (05488916)  Cláudia Marlene Santos Vilela  RI13 

 Sold 01 – Campanha (01724817)  Diogo Alexandre Filipe da Silva  RI14 

 Sold 20 – Paraquedista  (05692012)  Rui Diogo Gonçalves Fernandes  RI15 

 Sold 20 – Paraquedista  (16649719)  Luís Miguel Fernandes  RI15 

 Sold 20 – Paraquedista  (11987119)  Daniel Filipe dos Santos Almeida RI15 

 Sold 15 – CondViatMilPes  (10384318)  Luís Filipe Pedro Gaspar  RI19 

 Sold 20 – Paraquedista  (18471616)  João Miguel de Jesus Horta Nova  RPara 

 Sold 26 – ElectricConstr  (10561818) Pedro Manuel Mendes de Sousa RTm 

 Sold 15 – CondViatMilPes  (10835520)  Daniel Filipe Gonçalves dos Santos RTransp 

 Sold 15 – CondViatMilPes  (01443820)  Pedro Miguel Santos Nogueira RTransp 

 Sold 15 – CondViatMilPes  (02529320)  Ricardo Alexandre Guerreiro Henriques RTransp 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (19030317)  Jorge Marcelo da Silva Pereira UnAp/EME 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 27 de 

novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “13.º Curso de Condutor Militar Categoria 

C+E” que decorreu na ES, no período de 04 a 15 de novembro de 2019, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 15 – CondViatMilPes  (07745815)  Marco André Andrade Rocha RG3 

 1Cb 16 – PolíciaEx  (03048314)  José Nelson da Silva Gonçalves QG/ZMM 

 1Cb 15 – CondViatMilPes  (19378014)  Pedro Gimenez de Jesus Moreira RTm 

 1Cb 15 – CondViatMilPes  (10528317)  Samuel Ricardo Campos Neto QG/BrigRR 

 1Cb 15 – CondViatMilPes  (08684509)  Emanuel José Martins Carboila RPara 

 1Cb 19 – Saúde  (14597312) Rui Pedro Peixoto Novais CSMC 

 Sold 20 – Paraquedista  (05013015)  Alexandre Pereira de Sousa João RI10 

 Sold 07 – Serviços  (16427819)  Diogo Oliveira Rafael RI10 

    

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 04 de 
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dezembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “14.º Curso de Condutor Militar – Categoria 

C+E” que decorreu na ES, no período de 18 a 29 de novembro de 2019, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 03 – MecAuto (12753316) Flávio Fernando Santos Fougo RMan 

 1Cb 14 – CVML (06021512) Paulo Rafael Costa da Silva ES 

 2Cb 02 – Mecânica (19523618) Ricardo Jorge Bessa Freitas BAS/BrigMec 

 2Cb 14 – CVML (17175218) Kevin Renato Delgado Alves ES 

 2Cb 15 – CVMP (18241318) Rafael Antunes Carvalho RE1 

 Sold 01 – Campanha (17487211) David Alexandre Rodrigues Afonso RAAA1 

 Sold 15 – CVMP (13124817) Dimas Emanuel Botelho Machado RG2 

 Sold 15 – CVMP (08380116) Carlos André Duarte Oliveira RTransp 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 27 de 

novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “6.º Curso de Condutor Militar – Categoria D” 

que decorreu na ES, no período de 24 de setembro a 08 de novembro de 2019, os militares em regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 15 – CVMP  (11748513)  Renato Siderot IPE 

 1Cb 23 – Constr  (14543915)  Jair Mendes Teixeira Mendonça CmdLog 

 1Cb 15 – CVMP  (05133517)  Ricardo José Nogueira Magalhães RI15 

 1Cb 15 – CVMP  (13733615)  Rafael Melo Cordeiro  RG2 

 1Cb 15 – CVMP  (15123114)  João Paulo da Silva Oliveira  RG2 

 2Cb 15 – CVMP  (18403516)  Miguel Ângelo Afonso Mazeda RI13 

 2Cb 15 – CVMP  (05998117)  Tiago Manuel Andrade Magalhães RTransp 

 Sold 15 – CVMP  (14202413)  Vasco José Couto Sampaio  RTransp 

 Sold 03 – MecAuto  (00068818)  Bernardo Miguel dos Santos Bogalho RL2 

 Sold 15 – CVMP  (18302417)  Rafael Vilela Carvalho  RE3 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 19 de 

novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “7.º Curso de Higiene e Segurança 

Alimentar”, que decorreu na UEFISM, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, os militares em 

Regime de Contrato, abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 CbAdj 07 – Serviços (15773510)  Marina Rosária Ribeiro Gomes ESSM 15,13 

 1Cb 07 – Serviços (11033714)  Cláudio Miguel Ferreira Cordeiro RG2 15,10 

 Sold 30 – Restauração  (10033315)  Milton Jorge Madeira Carreiro RG2 17,19 

 Sold 01 – Campanha (13475914)  Luís Jorge Silva de Jesus RG2 14,22 

 Sold 01 – Campanha (17693420)  Rafaela Costa Bento EA 12,66 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 02 de 

dezembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Metalomecânico” que 
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decorreu no RMan, no período de 23 de setembro a 22 de novembro de 2019, os militares em Regime de 

Contrato abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 2Cb 02 – Mecânica  (15348617)  Miguel dos Anjos Paiva Botelho RG2 15,88 

 Sold 06 – MecPintorAuto  (19805312)  Paulo Alexandre Farias Craveiro RG2 16,82 

 Sold 05 – MecBatChapas  (17276618)  Daniel André Mendes Amaral RMan 15,44 

 Sold 01 – Campanha  (02461215)  Rúben Miguel Pereira Santos RG1 14,52 

 Sold 01 – Campanha  (12245620)  Milton César Furtado Viveiros RG2 14,51 

 Sold 28 – Metalomecânica  (12137215)  Fábio Alexandre Pereira Trino RCmds 14,49 

 Sold 03 – MecAuto  (11031518)  João Marcelo Ramalho Marques ES 14,01 

 Sold 01 – Campanha (13203919)  André Filipe Oliveira Silva RG2 13,85 

 Sold 28 – Metalomecânica  (16410819)  Simão Patrício Faria Coelho RG2 13,79 

 Sold 01 – Campanha (17735119)  Henrique Correia Melo RG2 13,65 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 02 de 

dezembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Operações de Resgate em 

Montanha”, que decorreu no CTOE, no período de 29 de outubro a 19 de novembro de 2019, os militares 

do RG3, em Regime de Contrato, abaixo indicados e com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome Class. 

 

 1Cb 01 – Campanha (17087214)  Vítor Hugo de Jesus Rodrigues 17,13 

 1Cb 15 – CVMP (16681012)  Orlando André Teixeira 16,90 

 1Cb 15 – CVMP (13967114)  José Avelino Pereira Freitas 16,13 

 1Cb 07 – Serviços (09335216)  Manuel António Sardinha Ferreira 15,87 

 1Cb 01 – Campanha (11283316)  João Vítor Jesus Camacho 15,80 

 1Cb 19 – Saúde (02954412)  André Luís Gomes Castro 15,53 

 1Cb 01 – Campanha (09657313)  Nélio Davide de Sousa Luís 15,47 

 2Cb 01 – Campanha (08363617)  César Diogo Spínola Marques 15,83 

 2Cb 01 – Campanha (08038616)  André Freitas Antunes 15,30 

 2Cb 01 – Campanha (16027017)  Pedro Filipe Marcos Pita 15,20 

 2Cb 19 – Saúde (03712717)  Carlos Xavier Mendonça Gouveia 15,17 

 Sold 19 – Saúde (10023718)  Carlos André Figueira da Silva 16,13 

 Sold 01 – Campanha (17955514)  Rafael Abreu Vieira 15,30 

  

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final), validado em 18 de 

novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “2.º Curso de Operador de Embarcações”, 

que decorreu no RE1, no período de 04 a 15 de novembro de 2019, os militares em Regime de Contrato, 

abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 1Cb 20 – Paraquedista  (16941811)  Bruno Miguel Lopes Marques RPara 18,78 

 2Cb 15 – CVMP  (18241318)  Rafael Antunes Carvalho RE1 18,78 

 Sold 27 – Opquipeseng  (14245517)  Renato Daniel Tavares Martins RE1 17,47 

 Sold 02 – Mecânica (17044618)  Carlos Alberto Morais de Magalhães RE1 17,13 

 Sold 07 – Serviços (14544717)  Bruno Alexandre Ribeiro Soares RI10 16,87 

 Sold 03 – MecAuto (09077919)  Jorge Fernando Cardoso Pinto RI10 13,80 
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Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 
de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 20 de 
novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Operador de Informações e 
Segurança Militar”, que decorreu no CSMIE, no período de 21 a 25 de outubro de 2019, os militares em 
Regime de Contrato, abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 
 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 
 2Cb 07 – Serviços (19827214) Francisco Jorge Nieves de Freitas RG3 19,00 

 Sold 17 – Comunic. (08642718) Rute Patrícia Correia Campelo UAGME 19,00 

 Sold 07 – Serviços (05059316) Maria Manuel Gomes Valente RL2 16,00 

 Sold 07 – Serviços (11780809) Sara Alexandra Cordeiro Estorninho Rocha RG2 15,00 

 Sold 07 – Serviços (15800419) Tiago Manuel Silva Coelho CSMIE 15,00 

 Sold 01 – Campanha (19031219) Raquel Moniz Cunha RG1 12,00 

 Sold 07 – Serviços (17005917) Fabrício José da Silva Pita RG3 11,00 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 
de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final), validado em 21 de 
novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Operador do Sistema Mini – 
UAV RAVEN DDL”, que decorreu na RA5, no período de 11 a 29 de março de 2019, os militares do 
RA5 com a Especialidade “01 – Campanha”, em Regime de Contrato, abaixo indicados: 
 
 Posto NIM Nome 

 
 2Cb (14649719)  Pedro André Costa Miranda  
 Sold (00001016)  Filemon Monteiro Maocha 
 Sold (09256518)  Ricardo Filipe Melo Pereira 
 Sold (05747916)  Jubel Júnior Bentub Fortes  
 Sold (17492419)  Ricardo José Frade Duarte 
 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 
de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 04 de 
dezembro de 2019 pela DF, concluiu com aproveitamento o “Curso de Primeiros Socorros Para 
Profissões de Alto Risco (CPSPAR)”, que decorreu na UEFISM, no período de 18 a 28 de novembro de 
2019, o Sold RC (17213615) Maksym Kravets, do RL2, com a Especialidade “16 – PolíciaEx” e 
classificação de 16,69 valores.  
 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 
de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 18 de 
novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Promoção a Cabo (CE/PQ)” 
que decorreu no RPara, no período de 28 de outubro a 15 de novembro de 2019, os militares do RPara, 
em Regime de Contrato com a Especialidade “20 – Paraquedista”, abaixo indicados e com a classificação 
que a cada um se indica: 
 
 Posto NIM Nome Class 

 
 2Cb (09316414) Francisco Pinto de Oliveira Valente 17,06 
 2Cb (01641218) Filipe Miguel Mortágua Bandarra 16,86 
 2Cb (00225118) Luís Daniel Afonso Ferreira 16,02 
 2Cb (16989318) Bernardo Afonso Bexiga Ferreira 15,33 
 2Cb (07950118) Duarte Nuno dos Santos Moreira 14,19 
 2Cb (00224716) Khrystyna Resler 13,44 
 2Cb (10551015) Oleksandr Skrypnyk 13,32 
 2Cb (15454319) Francisco José Rodrigues Pedro 13,17 
 2Cb (12781419) Carla Sofia Lains Domingos 11,56 
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Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 
de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 11 de 
novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Promoção a Cabo Especialista 
Operações Especiais (CE/OE)”, que decorreu no CTOE, no período de 14 a 31 de outubro de 2019, os 
militares em Regime de Contrato do CTOE, com a Especialidade “21 – OE”, abaixo indicados e com a 
classificação que a cada um se indica: 
 

 Posto NIM Nome Class. 

 
 Sold (15733517)  Rúben Filipe Oliveira Pereira 15,06 
 Sold (11250818)  Diogo Alexandre Leal Machado 14,84 
 Sold (01337520)  Manuel Vitorino Costa 14,60 
 Sold (14748818)  Bruno Miguel Cabral Alves 14,41 
 Sold (05346017)  Miguel António Mateus Pacheco 14,23 
 Sold (14589918)  David Simões Nunes da Silva 14,01 
 Sold (19286817)  Luís António dos Reis Ferreira 13,99 
 Sold (09048616)  João Pedro da Silva Alves 13,89 
 Sold (17341018)  Hugo Alexandre da Silva Martins 13,86 
 Sold (18123519)  João Amyres Alves Botelho Oliveira 13,69 
 Sold (19771019)  Gonçalo Louro Rodrigues 13,68 
 Sold (08051718)  Cristiano Mouro Pires 11,38 
 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 
de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 29 de 
novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “3.º Curso de Socorrismo” que decorreu 
na ESSM, no período de 16 de setembro a 04 de novembro de 2019, os militares em Regime de Contrato 
abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 
 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 
 Sold 19 – Saúde (08112420)  Mariana Isabel Nogueira Diaz RI10 16,54 
 Sold 19 – Saúde (01673219)  Yuliya Pikhovska RI1 16,42 
 Sold 19 – Saúde (18483120)  Joana Nobre Ascensão CSMC 16,18 
 Sold 19 – Saúde (10489420)  Beatriz Carlota Ferreira Moreira EME 15,97 
 Sold 19 – Saúde (09953820)  Ana Rita Lopes da Silva CSTSM 15,89 
 Sold 19 – Saúde (08499419)  Sandrina Sousa Frade Gonçalves IPE 15,80 
 Sold 19 – Saúde (03142716)  Ricardo Daniel Pereira da Gama CSTSM 15,64 
 Sold 07 – Serviços (17231715)  Carla Sofia Ricos Olhos Rosado RE1 15,56 
 Sold 19 – Saúde (12614420)  Laís Cintrão Duarte CSTSM 15,51 
 Sold 19 – Saúde (19258419)  João André Sá do Espírito Santo RG3 15,35 
 Sold 19 – Saúde (00329516)  João André Gois Rodrigues RG3 15,31 
 Sold 19 – Saúde (11080719)  Ana Sofia Vilas Boas Peixoto AgrSan 15,26 
 Sold 19 – Saúde (16644019)  Maria Eduarda dos Santos Pato CSTSM 15,18 
 Sold 19 – Saúde (01438219)  Milton Filipe Duarte Tavares RG2 15,17 
 Sold 19 – Saúde (05868119)  João Pedro Ferreira AgrSan 15,03 
 Sold 19 – Saúde (18054619)  Dinarte Gonçalves Ponte RG3 14,97 
 Sold 19 – Saúde (08745320)  Patrícia Maria de Sousa Barbosa EA 14,79 
 Sold 19 – Saúde (12712114)  Ana Rita Vieira Caetano EA 14,38 
 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 
de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 04 de 
dezembro de 2019 pela DF, concluiu com aproveitamento o “Curso de Suporte Básico de Vida c/ 
Desfibrilhação Automática Externa”, que decorreu na UEFISM, a 14 de outubro de 2019, o Sold RC 
(10290118) Rodrigo Sebastião Palminha Gomes Pego da UnAp/EME, com a Especialidade “19 – Saúde” e 
classificação de 18,00 valores. 
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Estágios 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 04 de 

dezembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Estágio NBQ” que decorreu no RE1, a 28 

de novembro de 2019, os militares do RG1, em Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome 

 

 1Cb 15 – CondViatMilPes (16661110) Luís Miguel dos Anjos Ataíde 

 1Cb 15 – CondViatMilPes (00629516) Acácio Miguel Ponte Cordeiro 

 1Cb 26 – ElectricConstr (19174813) Rúben Ferreira dos Santos Ficher 

 
 

  
O Chefe do Estado-Maior do Exército 

 

José Nunes da Fonseca, General. 

 

Está conforme: 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General. 
 



  

 

 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ORDEM DO EXÉRCITO 
4.ª SÉRIE 

N.º 01/30 DE ABRIL DE 2020 
 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 
 

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA 

 

 

Condecorações 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com Medalha D. Afonso Henriques – Mérito 

do Exército, 2.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º, na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º, do Regulamento da Medalha 

Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 

de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo diploma legal, a Professora 

Auxiliar (91033398) Elisabete Sofia Nabais Oliveira Menezes. 

(Despacho 11dec19) 

 

Manda o Chefe de Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D Afonso Henriques – Mérito 

do Exército, nos atermos do artigo 25.º e alínea d) n.º 1  do artigo 26.º, do Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 

de dezembro de 2002, os seguintes Civis: 

  

2.ª Classe 

 

 Professor   (91002385) Nuno Maria Moreira Gomes Marques. 

(Despacho 23jan20) 

 

4.ª Classe 

 

 Tecn  Inf  Adj  (92027088) Ana Maria Sousa dos Santos Ferreira; 

 Ass  Tecn (91009015) Eduardo Contente Santos Alves; 

 Ass  Tecn (92028988) Maria Manuela Morgadinho Casaca Cartaxo; 

 Ass  Tecn  (92035973) Emília Martins da Silva; 

 Ass  Tecn  (32126193) José Miguel Gordicho Salvaterra; 

 Ass  Tenc (04710801) Sílvia Alexandra Vicente de Almeida; 

 Ass  Op (08682297) Nélson Humbrto Arruda Massa. 

(Despacho 23jan20) 
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 Coord  Tecn   (91025017) Maria Helena Henriques Cardoso. 

 Ass  Op (92005087) Maria Deolina Marques Mendes; 

(Despacho 03dec19) 

 
 Ass  Tecn (92019974) Hermínia Cabaço Pires; 
 Ass  Op (91013917) Francisco António Pinheiro Teixeira. 

(Despacho 07fev20) 

 
 Ass  Tecn (92023890) Paula Cristina de Almeida Alves; 
 Ass  Tecn (91004419) António Maria Armada da Rocha; 
 Ass  Tecn (91005219) Dulce Alexandra Alves Soares Marques Duarte; 
 Ass  Op (92007777) Maria Cremilde Sousa Gomes; 
 Ass  Op (92015990) Celina Maria Peixinho. 

(Despacho 17fev20) 

 
Considerando que ao longo da sua extensa carreira a Senhora Angélica Mourão Matos, realizou, na 

cozinha do Regimento de Infantaria N.º 14 (RI14), um trabalho de grande excecionalidade, com 
dedicação, espírito de missão, invulgar dinamismo e vincado sentido de responsabilidade de que resultou 
evidente honra e lustre para o Exército. 

Considerando a sua disponibilidade que se traduziu no apoio e presença constantes, como 
cozinheira, tendo sido alvo dos mais rasgados elogios por parte das diversas Entidades militares e civis 
que, especialmente, em dias festivos visitaram o RI14 e sucessivamente apreciavam as refeições por si 
confecionadas, designadamente, o seu “rancho à moda do Catorze”. 

Considerando o seu exemplo que, estando aposentada há dezasseis anos, actualmente com 85 anos 
de idade, continua voluntariamente a apresentar-se diariamente naquela que sempre foi a sua Unidade, 
para ajudar a equipa da secção de alimentação do RI14 e os vários grupos de jovens que sucessivamente 
acompanhou, motivando e auxiliando a aprofundar e melhorar os seu conhecimentos técnicos culinários, 
tendo constituído uma referência de dignidade, de dedicação e de enorme proficiência. 

Considerando que a sua coloboração foi sempre a expressão inequívoca de elevada competência no 
âmbito técnico-profissional e de extraordinário desempenho, tendo a sua ação contribuído 
significativamente para a eficiência, prestígio, elevação, divulgação e cumprimento da missão do 
Regimento de Infantaria N.º 14, da Brigada de Intervenção e do Exército Português. 
 

Assim, manda o Chefe de Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D. Afonso 
Henriques – Mérito do Exército, 4.ª Classe, ao abrigo do disposto da alínea d) do n.º 1 e da alínea d) do 
n.º 2 do artigo 26.º, no n.º 2 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º, do Regulamento da Medalha 
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado  pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de 
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, a Senhora Angélica 
Mourão Matos. 

(Despacho 02mar20) 

 
Louvores 

 
Louvo a Professora Auxiliar (910333989 Elisabete Sofia Nabais Oliveira Menezes, pelo 

excecional desempenho e permanente disponibilidade demonstradas nas diversas atividades e funções 
inerentes à carreira docente universitária, designadamente no ensino, na gestão universitária, na 
transferência do conhecimento e na investigação científica. 

Na vertente do ensino, a Professora Sofia Menezes, enquanto regente das várias unidades 
curriculares de inglês dos mestrados integrados e da unidade curricular de “Seminários Avançados II” do 
Mestrado em Liderança - Pessoas e Organizações, demonstrou uma elevada competência pedagógica e 
um enorme rigor científico, assentes na sua extensa experiência profissional adquirida ao longo de mais 
de 20 anos de lecionação na Academia Militar (AM). 
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Merece igualmente destaque a forma como, no âmbito da gestão universitária, tem exercido os 

diversos cargos na AM, nomeadamente como coordenadora da secção de estudos do Mestrado em 

Liderança - Pessoas e Organizações, como vogal da Comissão de Recrutamento e Admissão à Academia 

Militar e vogal do júri da prova de língua inglesa, bem como elemento integrante dos conselhos 

pedagógico e científico e das comissões científicas dos vários ciclos de estudos, onde sempre demonstrou 

total disponibilidade e revelou elevada competência no âmbito técnico-profissional. 

Sempre imbuída de acentuado espírito de iniciativa e com predisposição para assumir novas e 

diferentes responsabilidades em áreas complementares, é de realçar o dinamismo e o empenho com que 

exerceu as funções de coordenadora do programa Erasmus+, de que justamente se evidencia o seu papel 

fundamental no bom desenvolvimento do projeto International Military Leadership Academy (2017-2019), 

realizado em conjunto com as academias militares da Polónia e da Grécia, bem como a organização da Ist 

Erasmus Military English Week, em 2019, evento que proporcionou a partilha de experiências e 

metodologias de ensino de docentes de cinco países, complementada pela lecionação a alunos 

estrangeiros. 

Na qualidade de vogal da direção do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da 

Academia Militar (CINAMIL), a Professora Sofia Menezes revelou, na vertente específica das relações 

externas e comunicação, uma inexcedível dedicação e um grande sentido de responsabilidade que muitos 

contribuíram para a divulgação das atividades deste órgão e para o reforço da sua imagem no meio 

académico. Na área da transferência do conhecimento, concretamente na atividade académica e de 

investigação científica, é de realçar a sua participação como coautora do manual de inglês “At Attention”, 

resultante de uma frutuosa parceria entre o CINAMIL e o Estado-Maior do Exército, que procurou 

incrementar e uniformizar a utilização da língua inglesa em contexto militar. Registe-se ainda os dois 

artigos realizados em coautoria e publicados na revista científica “Developments and Advances in Defense 

and Security. Smart Innovation, Systems and Technologies” sobre os temas “The Portuguese Special 

Operations Forces as Instrument ofForeign Policy: The Case Study ofAfghanistan” e “The Obstacles 

Women Face in Gaining Access to Special Operations Forces.”  

Pelo extraordinário desempenho em todas as atividades e funções da carreira docente universitária, 

em que sempre transpareceram as suas relevantes qualidades pessoais, a Professora Sofia Menezes é 

inteiramente merecedora que os serviços por si prestados sejam reconhecidos neste público louvor e 

considerados como tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 

missão do Exército. 

11 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, 

General. 

 

 

 

II — ADMISSÕES 

 

Nomeações e Contratos 

 

Aviso (extrato) n.º 340/2020 

 

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 30 de junho, 

torna-se público que, nos termos do despacho de 17 de junho de 2019, do Exmo. TGen AGE, foi 

determinado a ocupação de 6 postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico, do mapa de 

pessoal civil do Exército, com recurso à reserva de recrutamento constituída no procedimento concursal 

comum, aberto pelo Aviso n.º 6 274/2018, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 92, de 14 de 
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maio de 2018. Nesta sequência e de acordo com a lista de ordenação final, procedeu-se à celebração de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com os seguintes trabalhadores: 

 

 Nome Carreira e Categoria Posição/Nível  Início de   

  Remuneratório Funções 

 

 Eva Lurdes Moniz Fanfa Ass Técn 1.ª/ 5 01-08-19 

 Luís Filipe dos Santos Batista Ass Técn 1.ª/ 5 01-08-19 

 Daniel Cardoso Cunha Ass Técn 1.ª/ 5 01-09-19 

 Ana Cristina Gomes Machado Ass Técn 1.ª/ 5 02-09-19 

 Andreia Filipa Gonçalves Vieira de Araújo Ass Técn 1.ª/ 5 01-10-19 

 Maria Madalena Mendes dos Santos Veiga Ass Técn 1.ª/ 5 01-10-19 

(DR, 2.ª série, n.º 06, 09jan20) 

 

 

Integrações 
 

Despacho (extrato) n.º 540/2020 
 

Nos termos do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que, por 

despacho 22 de novembro de 2019 de S. Exa. o General CEME, em cumprimento do disposto do n.º 1 do 

artigo 5º do Decreto-Lei n.º 102/2019 de 06 de agosto, e do vertido nos artigos 251.º e 256.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, (LTFP) aprovada pela Lei 35/2014 de 20 de junho, foi autorizado a 

reafetação na carreira e categoria, com posição e nível remuneratórios detidos na origem, no Mapa de 

Pessoal Civil do Exército, à data de 01 de novembro de 2019, dos trabalhadores a seguir mencionados: 

 

 Nome  Categoria  TRU 

   PR/NR 

 Ana Cristina Conceicão Matos Batista  Ass Op  7ª/7 

 Cármen Emilia Almeida Cruz  Ass Op  6ª/6 

 Carminda Bonito Mendes Pereira  Ass Op 7ª/7 

 João António Bonito Mendes  Ass Op  8ª/8 

 Maria Clara dos Santos Gomes da Silva Santos  Ass Op  6ª/6 

 Maria de Lurdes dos Santos Ferreira  Ass Op 8ª/8 

 Maria Prudência Branquinho D' Ábrio Prazeres  Ass Op  6ª/6 

 Paula Cristina Guedes Batista Completo  Ass Op  6ª/6 

 Pedro Nuno Figueiredo Rodrigues Dias Barreto  Ass Op  6ª/6 

 Rosa Maria Dias Pereira  Ass Op  8ª/8 

 Sérgio Antonio Silva Formiga  Ass Op  9ª/9 

 Amélia Sousa Correia Antunes  Encar Op 1ª/8 

 Amilcar José Correia Raimundo  Encar Op 3ª/10 

 Gentil Rodrigues Silva  Encar Op  4ª/11 

 José Carlos Fernandes Amaral  Encar Op  1ª/8 

 Ana Cristina Santos Nobre  Ass Técn 8ª/13 
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 Nome  Categoria  TRU 

   PR/NR 

 Ana Maria Brázio Candeias  Ass Técn 6ª/11 

 Anabela Alves Monteiro Gonçalves  Ass Técn 5ª/10 

 António Maria Armada da Rocha  Ass Técn 3ª/8 

 Deolinda Costa Gonçalves Ferreira Oliveira  Ass Técn  3ª/8 

 Duarte Artur Pereira Camarate Santos  Ass Técn  3ª/8 

 Dulce Alexandra Alves Soares Marques Duarte  Ass Técn  4ª/9 

 Elisabete Maria Carvalhal Sequeira Rafael Almeida  Ass Técn   2ª/7 

 Helena Gomes Pereira Rodrigues  Ass Técn  4ª/9 

 Helena Maria Goncalves Carrera Matos  Ass Técn  8ª/13 

 Isabel Maria Marques Almeida  Ass Técn  4ª/9 

 Isabel Maria Sá Bento Alves Amaro  Ass Técn  8ª/13 

 Isabel Maria Silva Pereira Ramalho  Ass Técn  6ª/11 

 Luísa de Fátima Gomes de Vasconcelos  Ass Técn  5ª/10 

 Maria Celeste Diogo Pina Casquilho  Ass Técn  5ª/10 

 Maria Clara de Sousa Morais  Ass Técn  3ª/8 

 Maria Fernanda Lopes Troeira  Ass Técn  5ª/10 

 Maria Madalena Figueiredo Rodrigues Viduedo  Ass Técn  6ª/11 

 Maria Manuela de Jesus Dias  Ass Técn  2ª/7 

 Maria Manuela Pisquem de Almeida Nunes  Ass Técn  4ª/9 

 Nilza do Céu Guimarães Fontoura  Ass Técn  5ª/10 

 Paula Alexandra Fradinho Bourdain  Ass Técn  4ª/9 

 Paula Cristina Sousa Pereira Cruz  Ass Técn  4ª/9 

 Paula de Jesus Deus Gandum Pires  Ass Técn  8ª/13 

 Teresa Maria Abreu Cortiçada  Ass Técn  8ª/13 

 Ana Ressureicão Ferrer Beato  Coord Técn 3ª/20 

 António Castanheira Pereira  Coord Técn 3ª/20 

 António Luís Morais  Coord Técn 1ª/14 

 Caetano Rita Frasquilho  Coord Técn 3ª/20 

 Eduardo Almeida Barata  Coord Técn 3ª/20 

 Emanuel Carvalho Palma  Coord Técn 3ª/20 

 Fernanda Maria Sousa Cândido Lança  Coord Técn 1ª/14 

 José Carlos Farinha Antunes  Coord Técn 1ª/14 

 José Manuel Antunes Baltazar Jacob  Coord Técn 2ª/17 
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 Nome  Categoria  TRU 

   PR/NR 

 Lília Paula Martins Sousa Camacho  Coord Técn 2ª/17 

 Manuel Augusto Ferreira Cordeiro  Coord Técn 2ª/17 

 Manuel Joaquim Pinto da Costa  Coord Técn 2ª/17 

 Maria Assunção Valente Amaral  Coord Técn 2ª/17 

 Maria de Fátima de Matos Bulha Gonçalves Martins Pereira Coord Técn  1ª/14 

 Sara Esteves Custóias  Técn Sup ADT  1ª/15 

 Alexandra Mayer Caldas Portela  Ajud Técn Farm 3º esc/5-6 

 Ana Virginia Duarte Figueiredo Pereira  Ajud Técn Farm  1ºesc/7-8 

 Anabela José Monteiro Trindade  Ajud Técn Farm 4ºesc/5-6 

 Carla Alexandra Costa Alves  Ajud Técn Farm 1ºesc/7-8 

 Carla Nunes Proenca Santos  Ajud Técn Farm 1ºesc/7-8 

 Fernando Manuel Correia Costa  Ajud Técn Farm 1ºesc/7-8 

 Mafalda Cristina Costa Muge Proença  Ajud Técn Farm 1ºesc/7-8 

 Maria Fernanda Marques Branco  Ajud Técn Farm 1ºesc/8-9 

 Maria Filomena Ferreira C. Sebastião Batista  Ajud Técn Farm  1ºesc/7-8 

 Susana Cristina Soares Alves Queirós  Ajud Técn Farm 1ºesc/8-9 

 Susana da Conceição Maia de Barros  Ajud Técn Farm 2ºesc/6-7 

 Ana Maria da Costa Ribeiro  Técn Sup  6ª/31 

 Gabriela Dias Felismino  Técn Sup   5ª/27 

 Isabel Cristina Afonso Faria  Técn Sup 2ª/15 

 Isabel Maria Anta Pires Sousa Moreira  Técn Sup 6ª/31 

 Rita Marques China Pereira  Técn Sup  2ª/15 

 Sílvia Maria Valadares da Silva Xisto  Técn Sup  7ª/35 

 Susana Cristina Martins Sanches  Técn Sup  2ª/15 

 Victor Manuel Fernandes Rodrigues  Técn Sup  2ª/15 

(DR, 2.ª série, n.º 11, 16jan20) 

 

 

 

III — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Ingresso no Quadro 

 

Aviso (extrato) nº 19 688/2019 

 
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por despacho de 09 de 
outubro de 2019, do Tenente-General Ajudante-General do Exército, foi homologada, a avaliação final da 
conclusão, com sucesso, do período experimental do trabalhador abaixo indicado, com contrato de 



 

4.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2020                                                                     7  

 

 

 

 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Técnico, 
referente ao procedimento concursal aberto através do Aviso n.º 6274/2018, Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 92, de 14 de maio de 2018: 

 
 Carreira/Categoria  Nome 

 
 Assistente Técnico Paulo Jorge Ribeiro dos Santos 

(DR, 2.ª série, n.º 236, 09dec19) 
 

Despacho (extrato) n.º 492/2020 
 

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se 
público que, por despacho de 03/12/2019 de S. Exa. o General CEME, na sequência dos pareceres 
favoráveis de Suas Exas. a Secretária de Estado da Defesa Nacional, de 22 de abril de 2019, e da 
Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, de 02 de outubro de 2019, em 
cumprimento do estabelecido no artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a consolidação da mobilidade intercarreiras, na 
carreira e categoria dos seguintes trabalhadores: 
 
 Nome  Carreira/categoria  TRU  Data de consolidação 
 PR/NR  
 
 João Eduardo Reis Blanco Carrilho  Ass Técn  4.ª/9  01-01-19 

 Maria de Lurdes Pereira Sobral  Ass Técn  1.ª/5  01-01-19 

 Ana Maria Pereira Alves Raposo  Ass Técn  1.ª/5  01-01-19 

 Lúcio de Jesus Lourenço  Ass Técn  3.ª/8  01-01-19 

 Denise Alexandra dos Santos Silva  Ass Técn  1.ª/5  01-01-19 

 Anabela da Assunção Dantas Cunha Lemos  Ass Técn  1.ª/5  01-01-19 

 Ricardo José de Jesus Estêvão  Ass Técn  1.ª/5  01-01-19 

 Sílvia Alexandra Vicente Almeida  Ass Técn  1.ª/5  01-01-19 

 Ana Rita Oliveira Biscoito Gouveia  Ass Técn  1.ª/5  01-01-19 

 Maria do Céu Moço Marçalo  Ass Técn  1.ª/5  01-01-19 

 Alexandra Marisa Oliveira de Sousa  Ass Técn  1.ª/5  01-01-19 

 Maria de Lurdes Lampreia Costa Vieira  Ass Técn  2.ª/7  01-01-19 

 Joana Isabel Vieira Santos Rosa  Técn Sup  2.ª/15  01-01-18 

 Tânia Costa do Espírito Santo  Técn Sup  2.ª/15  01-01-18 

(DR, 2.ª série, n.º 10, 15jan20) 
 

Aviso (extrato) n.º 1 323/2020 
  

Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por despacho de 03 de janeiro 
de 2020, do Tenente-General Ajudante-General do Exército, foi homologada, a avaliação final da 
conclusão, com sucesso, do período experimental dos trabalhadores abaixo indicados, com contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Operacional, 
referente ao procedimento concursal aberto através do Aviso n.º 14807/2018, Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 199, de 16 de outubro de 2018: 
 

Carreira/Categoria  Nome 
 
 Ass Op  Pedro Fernando da Silva Falé 
  Ass Op  Ezequiel Fernandes Batista 

(DR, 2.ª série, n.º 18, 27jan20) 



   

8    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2020                                                             4.ª Série 

 
 

 

 

Aviso (extrato) n.º 1 324/2020 

 

Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por despacho de 20 de 

dezembro de 2019, do Tenente-General Ajudante-General do Exército, foi homologada, a avaliação final 

da conclusão, com sucesso, do período experimental dos trabalhadores abaixo indicados, com contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Operacional, 

referente ao procedimento concursal aberto através do Aviso n.º 11 680/2019, Diário da República, 2.ª 

Série, n.º 136, de 18 de julho de 2019: 

 

Carreira/Categoria  Nome 

 

 Ass Op  Beatriz Isabel Afonso Dias 

 Ass Op  Fábio João Pinto dos Santos 

 Ass Op  André Filipe Lopes Correia 

(DR, 2.ª série, n.º 18, 27jan20) 

 

Aviso (extrato) n.º 2 535/2020 

 

Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por despacho de 21 de janeiro 

de 2020, do Tenente-General Ajudante-General do Exército, foi homologada, a avaliação final da 

conclusão, com sucesso, do período experimental dos trabalhadores abaixo indicados, com contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Técnico de Informática 

Adjunto, referente ao procedimento concursal aberto através do Aviso n.º 9713/2018, Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 139, de 20 de julho de 2018: 

 

Carreira/Categoria  Nome 

 

Técnico de Informática Adjunto Mário Luís de Passos Sacramento 

Técnico de Informática Adjunto Pedro Emanuel do Nascimento Sá Balão 

Técnico de Informática Adjunto Rui Marcelo Pereira Pinto 

(DR, 2.ª série, n.º 32, 14fev20) 

 

Aviso (extrato) n.º 2 536/2020 

 

Em cumprimento do disposto na alínea b, do n.º 1 e no n.º 2, do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna-se público que, por despacho de 25 de setembro de 2019, do Tenente-General Ajudante 

General do Exército, no uso da competência delegada no âmbito do Comando do Pessoal, foi autorizada a 

consolidação da mobilidade na carreira/categoria, nos termos do n.º 3, do artigo 99.º, da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aos Assistente Operacionais identificados na tabela infra indicada, com 

efeitos a 01 de setembro de 2019, passando a ocupar os postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal 

Civil do Exército, tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, mantendo as posições e níveis remuneratórios, detidos no serviço de origem: 

 

 Carreira/Categoria Nome  Posição  Nível 

  Remuneratória  Remuneratório  

 

 Ass Op  Ass Op  António Manuel Coelho Bernardino  7  7 

 Ass Op  Ass Op  Maria de Lurdes Simões Fernandes Bernardino  7  7 

(DR, 2.ª série, n.º 32, 14fev20) 
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Aviso (extrato) n.º 2 766/2020 
 

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, e no n.º 2, do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna-se público que, por despacho de 18 de setembro de 2019, do Tenente-General 
Ajudante General do Exército, no uso da competência delegada no âmbito do Comando do Pessoal, foi 
autorizada a consolidação da mobilidade na carreira/categoria, nos termos do n.º 3, do artigo 99.º, da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, à Assistente Técnica Ana Cristina Nunes Milhano, com efeitos 
a 01 de outubro de 2019, passando a ocupar um posto de trabalho no Mapa de Pessoal Civil do Exército, 
tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
mantendo a 3.ª posição remuneratória e nível remuneratório 8, detidos no serviço de origem. 

(DR, 2.ª série, n.º 35, 19fev20) 
 

Aviso (extrato) n.º 2 767/2020 
 
Em cumprimento do disposto na alínea b, do n.º 1 e no n.º 2, do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna-se público que, por despacho de 26 de julho de 2019, do Tenente-General Ajudante 
General do Exército, no uso da competência delegada no âmbito do Comando do Pessoal, foi autorizada a 
consolidação da mobilidade na carreira/categoria, nos termos do n.º 3, do artigo 99.º, da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, ao Assistente Operacional Vítor Manuel Gonçalves Gamito, com 
efeitos a 01 de fevereiro de 2019, passando a ocupar um posto de trabalho no Mapa de Pessoal Civil do 
Exército, tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, mantendo a posição remuneratória entre a 5.ª e 6.ª e nível remuneratório entre o 5 e 6, 
detidos no serviço de origem. 

(DR, 2.ª série, n.º 35, 19fev20) 
 

 

 
IV — PENSÕES E APOSENTAÇÕES 

 

Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto 
da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir dos 
meses que abaixo se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações: 
 

1 de fevereiro de 2020 
  
 Nome  Função  U/E/O  Pensão 

 
 Teresa Maria Gomes Batista Silva  Assistente Técnica  DFin  € 1 081,33  
 António Alberto Coelho Lopes  Assistente Técnico  DFin  €    909,27 
 Maria Luísa Gomes Fernandes Pacheco  Assistente Técnica   DFin  €    840,58 
 Pedro Manuel Peres Sottomayor  Fotógrafo 2.ª Classe  DFin  €    971,06 
 Horácio Jesus  Assistente Operacional  DFin  €    997,34 
 António Silva Santos  Assistente Operacional  DFin  €    913,14 
 Francisco Soeiro Lobato  Assistente Operacional  DFin  €    873,45 
 Joaquim Silva Ferreira  Assistente Operacional  DFin  €    733,28 
 Serafim Abílio Moreira Silva  Assistente Operacional  DFin  €    720,60 
 Maria Manuela Ribeiro Monteiro Rodas Assistente Operacional  DFin  €    684,95 
 Adelaide Conceição Ferreira Vasco Santos  Assistente Operacional  DFin  €    475,85 
 Carminda Alexandrina Santos Teixeira   Assistente Operacional   
 Oliveira   DFin  €    422,09 
 José Pereira Alves  Assistente Operacional  DFin  €    398,52 

(Aviso n.º 232/20, DR, 2.ª Série, n.º 04, 07jan20) 
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01 de março de 2020 
 
 Nome  Função  U/E/O  Pensão 
 
 Maria Fernanda Esteves Soares Coelho  Assistente Técnica   
 Magalhães    DFin  €  837,86 
 Maria Teresa Mira Boieiro  Assistente Técnica   DFin €  474,80 
 Manuel Alfredo Amaro Fernandes  Encarregado Operacional  DFin €  755,78 
 Alfredo Vidal Lopes Neves  Assistente Operacional  DFin €  793,37 
 João Maria Nunes Vieira Grego  Assistente Operacional  DFin €  753,84 
 António Manuel Coelho Bernardino  Assistente Operacional  DFin €  720,07 
 Luís Fernandes Amante Alves  Assistente Operacional  DFin €  551,70 

 (Aviso n.º 2 127/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20) 

 
01 de abril de 2020 
 

 Nome  Função  U/E/O  Pensão 
 
 Maria Jorge Serra Silva Cardoso  Assistente Técnica  DFin  € 1 037,20  
 Ana Maria Maltez Cardeira Silva  Assistente Técnica  DFin  €    988,65 
 Elisa Costa Velez Garcia Araújo Domingues  Assistente Técnica  DFin  €    822,52 
 Maria Isabel Gonçalves Simões Fernandes  Encarregada Operacional  DFin  €    677,10  
 João Carlos Costa Ferreira  Assistente Operacional  DFin  €    867,36 
 Maria Pires Gil Jesuvino Assistente Operacional  DFin  €    826,94 
 Maria Isménia Godinho Flores Crujeira  Assistente Operacional  DFin  €    681,29 
 Maria Eugénia Oliveira Monteiro Duarte  Assistente Operacional  DFin  €    425,04 

(Aviso n.º 3 989/20, DR, 2.ª Série, n.º 47, 06mar20) 

 
01 de maio de 2020 

 
 Nome  Função  U/E/O  Pensão 

 
 João Augusto Pereira Alves  Assistente Técnico  DFin €  731,42 
 José Manuel Fonseca Balas  Encarregado Operacional  DFin  €  828,70 
 João Maria Marques Paralta  Assistente Operacional  DFin  €  868,43  
 Maria Manuela Pinheiro Seabra  Assistente Operacional  DFin  €  687,33 
 Maria Alice Conceição Ferraz David  Assistente Operacional  DFin  €  555,40  

 (Aviso n.º 5 792/20, DR, 2.ª Série, n.º 68, 06abr20) 

 
 

O Chefe do Estado-Maior do Exército 
   

José Nunes da Fonseca, General. 

 
Está conforme: 
 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

 

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General. 
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