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I — LEIS 

 

Assembleia da República 

 

Lei n.º 46/2020 

de 20 de agosto 

 

Aprova o Estatuto do Antigo Combatente e procede à sétima alteração ao  

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, à primeira alteração à Lei n.º 9/2002, de 11 de fevereiro, 

e à primeira alteração à Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 — A presente lei tem por objeto: 

a) A aprovação do Estatuto do Antigo Combatente; 

b) A sistematização dos direitos de natureza social e económica especificamente reconhecidos 

aos antigos combatentes. 

c) A criação da unidade técnica para os antigos combatentes. 

2 — A presente lei procede ainda: 

a) À sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, que aprova o regime jurídico 

dos acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração Pública, alterado pelas 

Leis n.os 59/2008, de 11 de setembro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 11/2014, de 6 de março, e 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, e Decretos-Leis n.os 33/2018, de 15 de maio, e 84/2019, de 28 de junho; 

b) À primeira alteração à Lei n.º 9/2002, de 11 de fevereiro, que aprova o regime jurídico dos 

períodos de prestação de serviço militar de ex-combatentes, para efeitos de aposentação e reforma; 

c) À primeira alteração à Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro, que regula os efeitos jurídicos dos 

períodos de prestação de serviço militar de antigos combatentes para efeitos de atribuição dos benefícios 

previstos nas Leis n.os 9/2002, de 11 de fevereiro, e 21/2004, de 5 de junho. 

 

Artigo 2.º 

Estatuto do Antigo Combatente 

É aprovado o Estatuto do Antigo Combatente que se publica no anexo I à presente lei, da qual faz 

parte integrante. 

Artigo 3.º 

Direitos dos antigos combatentes 

1 — Os antigos combatentes gozam de reconhecimento público, nas cerimónias e atos oficiais de 

natureza pública na esfera da defesa nacional. 

2 — Os direitos de natureza social e económica especificamente reconhecidos aos antigos 

combatentes são os constantes do anexo II à presente lei, sem prejuízo de quaisquer outros que lhes sejam 

reconhecidos. 

Artigo 4.º 

Deveres dos antigos combatentes 

Os antigos combatentes constituem um exemplo de cidadãos que abnegadamente serviram Portugal 

e estiveram ao serviço das Forças Armadas e têm os seguintes deveres: 

a) Comprovar a sua identidade e situação, quando solicitado pelas autoridades e instituições 

competentes para verificar o usufruto dos seus direitos; 



202  ORDEM DO EXÉRCITO N.º 08/2020 1.ª Série 

 

 

b) Honrar a camaradagem, a responsabilidade e a solidariedade. 

 

Artigo 5.º 

Unidade técnica para os antigos combatentes 

É criada a unidade técnica para os antigos combatentes, que tem como missão coordenar, a nível 

interministerial, a implementação do Estatuto do Antigo Combatente e garantir um reporte direto e regular 

das ações de implementação desenvolvidas ao nível técnico e dos principais obstáculos encontrados. 

 

Artigo 6.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro 

O artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, passa a ter seguinte redação: 

“Artigo 55.º 

[…] 

1 — […] 

2 — […] 

3 — O disposto no n.º 1 não se aplica aos militares das Forças Armadas que contraíram doenças 

no cumprimento do serviço militar, quando os factos que dão origem à pensão de reforma ou de invalidez 

tenham ocorrido antes da entrada em vigor do presente diploma, aplicando-se nesse caso as disposições do 

Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, na sua redação atual. 

4 — (Anterior n.º 3.) 

5 — (Anterior n.º 4.)” 

 

Artigo 7.º 

Alteração à Lei n.º 9/2002, de 11 de fevereiro 

O artigo 6.º da Lei n.º 9/2002, de 11 de fevereiro, passa a ter a seguinte redação: 

“Artigo 6.º 

[…] 

Aos beneficiários do regime de solidariedade do sistema de segurança social é atribuído um 

complemento especial de pensão de 7 % ao valor da respetiva pensão por cada ano de prestação de serviço 

militar ou duodécimo daquele complemento por cada mês de serviço, nos termos do artigo 2.º” 

 

Artigo 8.º 

Alteração à Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro 

O artigo 5.º da Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro, passa a ter a seguinte redação: 

“Artigo 5.º 

[…] 

1 — O complemento especial de pensão previsto no artigo 6.º da Lei n.º 9/2002, de 11 de 

fevereiro, atribuído aos pensionistas dos regimes do subsistema de solidariedade é uma prestação pecuniária 

cujo montante corresponde a 7 % do valor da pensão social por cada ano de prestação de serviço militar ou 

o duodécimo daquele valor por cada mês de serviço. 

2 — […]” 

 

Artigo 9.º 

Disposições transitórias 

A Caixa Geral de Aposentações, no prazo de 180 dias a contar da data da entrada em vigor da 

presente lei, revê os processos dos militares que se encontram abrangidos pelo n.º 3 do artigo 55.º do 

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, e a quem foi aplicado este regime. 
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Artigo 10.º 

Entrada em vigor 

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a presente lei entra em vigor no primeiro dia do 

mês seguinte ao da sua publicação. 

2 — Os artigos 7.º e 8.º da presente lei entram em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. 

Aprovada em 23 de julho de 2020. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 

Promulgada em 12 de agosto de 2020. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

Referendada em 13 de agosto de 2020. 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 

 

ANEXO I 

(a que se refere o artigo 2.º) 

 

ESTATUTO DO ANTIGO COMBATENTE 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O Estatuto do Antigo Combatente, doravante designado por Estatuto, estabelece o enquadramento 

jurídico que é aplicável aos militares que combateram ao serviço de Portugal. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1 — São considerados antigos combatentes para efeitos do presente Estatuto: 

a) Os ex-militares mobilizados, entre 1961 e 1975, para os territórios de Angola, Guiné–Bissau 

e Moçambique; 

b) Os ex-militares que se encontravam em Goa, Damão, Diu, bem como em Dadra e Nagar-Aveli, 

aquando da integração destes territórios na União Indiana; 

c) Os ex-militares que se encontravam no território de Timor-Leste entre o dia 25 de abril de 

1974 e a saída das Forças Armadas portuguesas desse território; 

d) Os ex-militares oriundos do recrutamento local que se encontrem abrangidos pelo disposto nas 

alíneas anteriores; 

e) Os militares dos quadros permanentes abrangidos por qualquer uma das situações previstas 

nas alíneas a) a c). 

2 — São ainda considerados antigos combatentes os militares e ex-militares que tenham 

participado em missões humanitárias de apoio à paz ou à manutenção da ordem pública em teatros de 

operação classificados, nos termos da Portaria n.º 87/99, de 28 de janeiro, publicada no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 23, de 28 de janeiro de 1999. 

3 — O Estatuto aplica-se apenas aos deficientes das Forças Armadas que estejam incluídos no âmbito 

dos números anteriores. 

4 — O Estatuto não prejudica a natureza e as necessidades específicas dos deficientes das Forças 

Armadas, nem exclui a possibilidade de adotarem um estatuto próprio, tendo em conta o regime legal 

específico que lhes é aplicável. 

5 — As disposições previstas no presente Estatuto aplica-se ainda às viúvas e viúvos dos antigos 

combatentes identificados no n.º 1 do presente artigo naquilo que, estritamente, lhes for aplicável. 
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Artigo 3.º 

Dia do antigo combatente 

1 — Como forma de reconhecimento aos antigos combatentes identificados nos termos do artigo 

anterior pelos serviços prestados à Nação, é estabelecido o dia do antigo combatente, para que sejam 

relembrados, homenageados e agraciados pelo esforço prestado no cumprimento do serviço militar. 

2 — O dia do antigo combatente é celebrado anualmente no dia 9 de abril, data em que se 

comemoram os feitos históricos dos antigos combatentes por Portugal. 

3 — Não obstante o disposto no número anterior, o Estado, através do Ministério da Defesa Nacional, 

pode evocar a memória e feitos dos antigos combatentes no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

e no dia 11 de novembro, data em que se comemora o fim da Primeira Grande Guerra, em colaboração com 

a Liga dos Combatentes e as associações de antigos combatentes.  

 

Artigo 4.º 

Cartão de antigo combatente 

1 — A todos os antigos combatentes que se enquadrem no âmbito de aplicação do presente Estatuto 

é emitido um cartão de antigo combatente, que simplifica o relacionamento entre o antigo combatente e a 

Administração Pública. 

2 — A Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) é a entidade competente para 

proceder à emissão dos cartões de antigo combatente. 

3 — O cartão de antigo combatente é pessoal e intransmissível e não substitui o cartão de cidadão 

nem o bilhete de identidade militar. 

4 — O cartão de antigo combatente é vitalício. 

5 — O modelo de cartão de antigo combatente é aprovado por portaria do membro de Governo 

responsável pela área da defesa nacional. 

 

Artigo 5.º 

Insígnia nacional do antigo combatente 

1 — É criada a insígnia nacional do antigo combatente, símbolo identitário da situação de antigo 

combatente das Forças Armadas portuguesas.  

2 — A todos os antigos combatentes que se enquadrem no âmbito de aplicação do presente Estatuto, 

é permitido o uso desta insígnia em traje civil. 

3 — Aos antigos combatentes em serviço ativo ou na situação de reserva, nomeadamente os 

identificados no n.º 2 do artigo 2.º do presente Estatuto, é permitido o uso desta insígnia em uniforme. 

4 — O modelo e legenda da insígnia nacional do antigo combatente são aprovados por portaria do 

membro de Governo responsável pela área da defesa nacional. 

 

Artigo 6.º 

Titular de reconhecimento da Nação 

A todos os antigos combatentes que se enquadrem no âmbito de aplicação do presente Estatuto será 

inscrita na informação contida no circuito integrado do cartão de cidadão a designação “Titular de 

reconhecimento da Nação”, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro. 

 

Artigo 7.º 

Cartão de viúva ou viúvo de antigo combatente 

1 — A todas as viúvas ou viúvos de antigos combatentes, identificados no artigo 2.º, é emitido um 

cartão de viúva ou viúvo de antigo combatente, que simplifica o relacionamento com a Administração 

Pública. 

2 — Para efeitos do disposto no presente diploma, consideram-se viúvas ou viúvos as pessoas com 

quem a/o antigo combatente esteja casado ou viva em união de facto, judicialmente reconhecida nos termos 

da lei civil, no momento da sua morte. 

3 — A DGRDN é a entidade competente para proceder à emissão dos cartões de viúva ou viúvo de 

antigo combatente. 
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4 — Para efeitos de simplificação administrativa no ato da emissão do cartão de viúva ou viúvo, as 

entidades processadoras das pensões comunicam a condição de cônjuge sobrevivo à DGRDN. 

5 — O cartão de viúva ou viúvo de antigo combatente é pessoal e intransmissível e não substitui o 

cartão de cidadão. 

6 — O cartão de viúva ou viúvo de antigo combatente é vitalício. 

7 — O modelo de cartão de viúva ou viúvo de antigo combatente é aprovado por portaria do membro 

de Governo responsável pela área da defesa nacional. 

 

Artigo 8.º 

Complemento e suplemento especial de pensão 

As viúvas ou viúvos dos antigos combatentes identificados no artigo 2.º têm direito ao complemento 

especial de pensão previsto no artigo 5.º da Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro, e ao suplemento especial de 

pensão previsto no artigo 8.º da Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro. 

 

Artigo 9.º 

Balcão único da defesa 

1 — A DGRDN, através do balcão único da defesa, disponibiliza toda a informação relevante de 

apoio aos antigos combatentes e seus familiares, além de permitir a apresentação de pedidos de informação 

específica ou de exposições sobre os direitos e benefícios a que tenham direito.  

2 — O balcão único da defesa é disponibilizado em sítio na Internet, através de atendimento 

presencial ou atendimento telefónico. 

 

Artigo 10.º 

Unidade técnica para os antigos combatentes 

1 — A unidade técnica para os antigos combatentes tem competência para coordenar e monitorizar, 

a nível interministerial, a implementação do presente Estatuto. 

2 — A unidade técnica para os antigos combatentes funciona junto do membro do Governo 

responsável pela área da defesa nacional. 

3 — A unidade técnica apresenta à tutela relatórios semestrais de monitorização e implementação do 

Estatuto e, designadamente, recomendações suscetíveis de se revelarem úteis ao cabal desenvolvimento das 

medidas de apoio económico-social e à saúde dos antigos combatentes. 

4 — A composição da unidade técnica para os antigos combatentes é fixada por despacho do membro 

do Governo responsável pela área da defesa nacional e do membro do Governo com competência em razão 

da matéria. 

5 — O exercício de funções por parte dos membros da unidade técnica para os antigos combatentes 

não é remunerado. 

 

Artigo 11.º 

Rede nacional de apoio 

1 — É garantida aos antigos combatentes, através da rede nacional de apoio identificada pela 

DGRDN, a informação, identificação e encaminhamento dos casos de patologias resultantes da exposição 

a fatores traumáticos de stress durante o serviço militar e a necessária prestação de serviços de apoio 

médico, psicológico e social. 

2 — Nos casos devidamente sinalizados pelas estruturas da rede nacional de apoio, este apoio é 

prestado, também, aos familiares, em especial aos filhos e órfãos, bem como às viúvas ou viúvos dos antigos 

combatentes que padeçam de patologias relacionadas com o stress pós-traumático de guerra sofrido pelo 

antigo combatente. 

3 — Os serviços previstos nos números anteriores são prestados pelas instituições e serviços que 

compõem a rede nacional de apoio e pelas organizações não governamentais protocoladas e financiadas 

pelo Ministério da Defesa Nacional, bem como outras entidades com quem sejam celebrados protocolos. 

4 — As entidades protocoladas prestam todos os contributos às investigações e trabalhos realizados 

pelo Centro de Recursos de Stress em Contexto Militar (CRSCM), prestando informação sempre que lhes 

seja solicitada, assegurando a confidencialidade dos dados facultados. 
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Artigo 12.º 

Centro de Recursos de Stress em Contexto militar 

1 — O CRSCM tem como missão recolher, organizar, produzir e divulgar conhecimento disperso 

sobre a temática do stress pós-traumático de guerra em contexto militar. 

2 — O CRSCM tem os seguintes objetivos: 

a) Recolha, análise e disponibilização de informação e conhecimento já produzido e relacionado 

com o impacto de fatores de stress sofridos durante o serviço militar, nomeadamente a perturbação stress 

pós-traumático de guerra;  

b) Desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre temáticas relacionadas com o impacto de 

fatores de stress sofridos na saúde e bem-estar psicossocial dos militares e dos seus familiares; 

c) Elaboração de recomendações e propostas de desenho de medidas de política de apoio aos 

antigos combatentes e vítimas de stress pós-traumático de guerra e ou perturbação crónica resultante da 

exposição a stress em contexto militar. 

3 — Os objetivos descritos no número anterior serão operacionalizados através de protocolos 

celebrados ou a celebrar com as instituições de ensino superior. 

 

Artigo 13.º 

Plano de ação para apoio aos deficientes militares 

1 — O plano de ação para apoio aos deficientes militares (PADM) constitui uma plataforma de 

mediação entre os deficientes militares e as estruturas de apoio, promove a mobilização articulada dos 

recursos existentes no âmbito militar e da comunidade, por forma a apoiar a saúde, a qualidade de vida, a 

autonomia e o envelhecimento bem-sucedido dos deficientes militares, prevenindo a sua dependência, 

precariedade, isolamento e exclusão social. 

2 — Os objetivos descritos no número anterior abrangem, igualmente, os cuidadores dos deficientes 

militares em situação de autonomia limitada ou de dependência. 

 

Artigo 14.º 

Plano de apoio social aos antigos combatentes em situação de sem-abrigo 

1 — É criado o plano de apoio social aos antigos combatentes em situação de sem-abrigo que 

promove, em articulação com o PADM, a Liga dos Combatentes e a estratégia nacional para a integração 

das pessoas em situação de sem-abrigo (ENIPSSA), o reencaminhamento das situações devidamente 

assinaladas para as estruturas oficiais existentes de apoio, designadamente, a segurança social e a União 

das Misericórdias Portuguesas, em articulação com a DGRDN. 

2 — Os objetivos descritos no número anterior são operacionalizados pela DGRDN ou através de 

protocolos celebrados ou a celebrar entre o Ministério da Defesa Nacional e a Liga dos Combatentes e ou 

as associações de antigos combatentes e em estreita articulação com os objetivos definidos no Plano de 

Ação 2019-2020 da ENIPSSA.  

 

Artigo 15.º 

Direito de preferência na habitação social 

Os antigos combatentes e as viúvas ou viúvos dos antigos combatentes, em situação de sem-abrigo, 

detentores dos cartões referidos nos artigos 4.º e 7.º do presente Estatuto, têm direito de preferência na 

habitação social disponibilizada pelos organismos da administração central e local do Estado, bem como 

de entidades que recebam apoios ou subvenções do Estado. 
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Artigo 16.º 

Isenção de taxas moderadoras 

Os antigos combatentes e as viúvas ou viúvos dos antigos combatentes, detentores dos cartões 

referidos nos artigos 4.º e 7.º do presente Estatuto, estão isentos do pagamento de taxas moderadoras no 

acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 

Artigo 17.º 

Gratuitidade dos transportes públicos das áreas metropolitanas  

e comunidades intermunicipais 

Durante o ano de 2020, o Governo, em articulação com as autoridades de transportes de cada área 

metropolitana e comunidade intermunicipal, adota as medidas necessárias a assegurar a gratuitidade do 

passe intermodal para todos os antigos combatentes detentores do cartão referido no artigo 4.º, bem como 

para a viúva ou viúvo de antigo combatente que, cumulativamente, usufrua dos benefícios e requisitos 

previstos nos artigos 7.º e 8.º do presente Estatuto. 

 

Artigo 18.º 

Gratuitidade da entrada nos museus e monumentos nacionais 

Durante o ano de 2020, o Governo adota as medidas necessárias a assegurar a gratuitidade da entrada 

nos museus e monumentos nacionais para todos os antigos combatentes e para a viúva ou viúvo de antigo 

combatente, detentores dos cartões referidos nos artigos 4.º e 7.º do presente Estatuto. 

 

Artigo 19.º 

Honras fúnebres 

1 — Os antigos combatentes, aquando do seu falecimento, gozam do direito a ser velados com a 

bandeira nacional, mediante pedido expresso pelo próprio ou a pedido da viúva ou viúvo, de ascendentes 

ou descendentes diretos. 

2 — Cabe ao Estado português a disponibilização gratuita da bandeira nacional à família. 

 

Artigo 20.º 

Conservação e manutenção dos talhões de inumação de antigos combatentes 

O Estado, através da Liga dos Combatentes providencia a manutenção dos cemitérios e talhões de 

antigos combatentes, em Portugal e no estrangeiro, em condições dignas de representar o respeito de 

Portugal pelos seus antigos combatentes. 

 

Artigo 21.º 

Repatriamento dos corpos dos antigos combatentes sepultados no estrangeiro 

Quando exista solicitação da viúva ou viúvo, de ascendentes ou descendentes diretos, os corpos dos 

antigos combatentes falecidos em teatros de guerra, sepultados em cemitérios no estrangeiro, devem ser 

repatriados com auxílio do Estado, nos termos de regulamento a aprovar pelo membro do Governo 

responsável pela área da defesa nacional, e entregues aos familiares para que lhes seja feito funeral de 

acordo com a vontade da família. 

 

Artigo 22.º 

Protocolos e parcerias 

1 — O Ministério da Defesa Nacional pode celebrar protocolos e parcerias com outras entidades, 

públicas ou privadas, que proponham conceder benefícios na aquisição e utilização de bens e serviços aos 

antigos combatentes. 

2 — Os protocolos e parcerias vigentes são divulgados na página da Internet do Ministério da Defesa 

Nacional. 
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ANEXO II 

(a que se refere o artigo 3.º) 

Direitos dos antigos combatentes 

Diploma Legal Direitos 

Lei n.º 9/2002, de 11 de fevereiro. …….. 

Lei n.º 21/2004, de 5 de junho. ………… 

Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro. ……….. 

    Contagem de tempo de serviço militar. 

    Dispensa de pagamento de quotas. 

    Complemento especial de pensão. 

    Acréscimo vitalício de pensão. 

    Suplemento especial de pensão. 

Lei n.º 34/98, de 18 de julho, na sua redação atual. 

Decreto-Lei n.º 161/2001, de 22 de maio, na 

sua redação atual. ……………………... 

    Pensão de ex-prisioneiro de guerra. 

 

Decreto-Lei n.º 466/99, de 6 de novembro, na 

sua redação atual. …………………….. 

    Pensão de preço de sangue. 

    Pensão por serviços excecionais e relevantes prestados ao país. 

Lei n.º 46/99, de 16 de junho. 

Decreto-Lei n.º 50/2000, de 7 de abril. ….. 

    Apoio médico, psicológico e social no âmbito da Rede Nacional de Apoio 

(RNA) às vítimas de stress pós-traumático de guerra. 

Decreto-Lei n.º 358/70, de 29 de julho. …. 

Portaria n.º 445/71, de 20 de agosto. …….. 

    Isenção de propinas de frequência e exame aos combatentes e antigos 

combatentes de operações militares ao serviço da Pátria, nas quais tenham 

obtido condecorações e louvores constantes, pelo menos, de Ordem de 

Região Militar, Naval ou Aérea, ou que, por motivo de tais operações, 

tenham ficado incapacitados para o serviço militar ou diminuídos 

fisicamente. 

    Isenção extensível aos filhos dos combatentes referidos anteriormente e 

aos filhos de militares falecidos em combate. 

 

Direitos dos deficientes das Forças Armadas (DFA) 

Diploma Legal Direitos 

Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro, na sua 

redação atual. ………………………………… 

    Reabilitação médica e vocacional e fornecimento, manutenção e substituição 

gratuita de todo o equipamento médico, protésico, plástico, de locomoção, 

auxiliar de visão e outros considerados como complementos ou substitutos da 

função do órgão lesado ou perdido. 

    Assistência social. 

    Direito de opção pela continuação no serviço. 

    Pensão de reforma extraordinária ou invalidez. 

    Abono suplementar de invalidez. 

    Prestação suplementar de invalidez para os DFA com percentagem de 

incapacidade igual ou superior a 90 % e lhes seja reconhecida a necessidade de 

assistência de terceira pessoa. 

    Atualização automática de pensões e abonos. 

    Acumulação de pensões e vencimentos. 

    Uso de cartão de DFA. 

    Alojamento e alimentação em deslocações justificadas para adaptação 

protésica ou tratamento hospitalar. 

    Redução de 75 % nos transportes de caminhos-de-ferro. 

    Tratamento e hospitalização gratuitos em estabelecimentos do Estado. 

    Isenção de selo e propinas de frequência e exame em estabelecimento oficial 

e uso gratuito de livros e material escolar. 

    Prioridade na nomeação de cargos públicos ou para cargos de empresas com 

participação maioritária do Estado. 

    Concessões especiais para a aquisição de habitação própria. 

    Direito de associação no Instituto de Ação Social das Forças Armadas 

(IASFA). 

    Adaptação do automóvel aos DFA com percentagem de incapacidade igual ou 

superior a 60 %. Isenção de imposto sobre uso e fruição de veículos para os DFA 

com percentagem de incapacidade igual ou superior a 60 %. 

    Recolhimento em estabelecimento assistencial do Estado por expressa 

vontade do DFA com percentagem de incapacidade igual ou superior a 60 %. 
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Diploma Legal Direitos 

Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro, 

na sua redação atual. 

    Assistência na Doença aos Militares (ADM). 

Decreto-Lei n.º 466/99, de 6 de novembro     Pensão de preço de sangue por morte do DFA com percentagem de 

incapacidade igual ou superior a 60 %. 

Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, 

na sua redação atual. 

    Isenção de taxas moderadoras. 

 

Direitos dos grandes deficientes das Forças Armadas (GDFA) 

Diploma Legal Direitos 

Decreto-Lei n.º 314/90, de 13 de outubro, na 

sua redação atual. 

    Abono suplementar de invalidez. 

    Prestação suplementar de invalidez para os GDFA com percentagem de 

incapacidade igual ou superior a 90 %. 

    Acumulação de pensões e vencimentos. 

    Uso de cartão de GDFA. 

    Alojamento e alimentação em deslocações justificadas para adaptação 

protésica ou tratamento hospitalar. 

    Redução de 75 % nos transportes de caminhos-de-ferro.  

    Tratamento e hospitalização gratuitos em estabelecimentos do Estado. 

    Isenção de selo e propinas de frequência e exame em estabelecimento 

oficial e uso gratuito de livros e material escolar. 

    Prioridade na nomeação de cargos públicos ou para cargos de empresas 

com participação maioritária do Estado. 

    Concessões especiais para a aquisição de habilitação própria. 

    Direito de associação no Instituto de Ação Social das Forças Armadas 

(IASFA). 

Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro, 

na sua redação atual. 

    Assistência na Doença aos Militares (ADM). 

Decreto-Lei n.º 466/99, de 6 de novembro     Pensão de preço de sangue. 

Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, 

na sua redação atual. 

    Isenção de taxas moderadoras. 

 

Direitos dos grandes deficientes do serviço efetivo normal (GDSEN) 

Diploma Legal Direitos 

Decreto-Lei n.º 250/99, de 7 de julho     Abono suplementar de invalidez. 

    Prestação suplementar de invalidez a quem seja reconhecida necessidade 

de assistência permanente de terceira pessoa para a satisfação das 

necessidades básicas. 

    Uso de cartão de GDSEN. 

    Alojamento e alimentação em deslocações justificadas para adaptação 

protésica ou tratamento hospitalar. 

    Redução de 75 % nos transportes de caminhos -de -ferro. 

    Tratamento e hospitalização gratuitos em estabelecimentos do Estado. 

    Isenção de selo e propinas de frequência e exame em estabelecimento 

oficial e uso gratuito de livros e material escolar. 

    Prioridade na nomeação de cargos públicos ou para cargos de empresas 

com participação maioritária do Estado. 

    Concessões especiais para a aquisição de habilitação própria. 

    Direito de associação no Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA). 

Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro, 

na sua redação atual. 

Assistência na Doença aos Militares (ADM). 
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Outros deficientes militares 

Diploma Legal Direitos 

Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, na 

sua redação atual. 
    Pensão de reforma extraordinária ou invalidez. 

Decreto-Lei n.º 240/98, de 7 de agosto     Acumulação de pensões e vencimentos. 

Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro, 

na sua redação atual. 

    Assistência na Doença aos Militares (ADM). 

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, na 

sua redação atual 

    Direito a prestações de natureza médica, cirúrgica, de enfermagem, 

hospitalar, medicamentosa e outras, como fisioterapia, fornecimento de 

próteses e ortóteses, tendo em vista o restabelecimento de estado de saúde 

físico ou mental, da capacidade de trabalho ou de ganho do sinistrado e a 

recuperação da sua vida ativa. 

    Transporte e estada para observação, tratamento e comparência a juntas 

médicas, atos judiciais, entre outros. 

    Readaptação, reclassificação e reconversão profissional. 

    Direito a indemnização em capital ou pensão vitalícia correspondente à 

redução na capacidade de trabalho ou ganho, no caso de incapacidade 

permanente. 

    Direito a subsídio por assistência a terceira pessoa. 

 (DR, 1.ª Série, n.º 162, 20ago20) 

 

________________ 

 

II — RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2020 

 

Os serviços de higiene e limpeza são imprescindíveis para a prossecução das atividades das entidades 

do Ministério da Defesa Nacional (MDN). A aquisição agregada desses serviços para as diferentes 

entidades no âmbito do MDN, designadamente para os Serviços Centrais, Estado-Maior-General das Forças 

Armadas e Ramos das Forças Armadas, gera economias de escala e potencia a obtenção de propostas 

globalmente mais vantajosas no plano da despesa. 

A Secretaria-Geral do MDN tem por missão assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes 

dos membros do Governo e aos demais órgãos e serviços integrados no MDN, no âmbito do 

aprovisionamento centralizado e de apoio técnico-jurídico e de contencioso, assegurando ainda o 

planeamento financeiro dos recursos essenciais ao MDN, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do 

Decreto Regulamentar n.º 6/2015, de 31 de julho. Além disso, assegura, através da Unidade Ministerial de 

Compras, a centralização dos procedimentos de aquisição ao abrigo dos acordos quadro celebrados pela 

Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P., (ESPAP, I. P.), e a promoção e celebração 

de acordos quadro ou de outros contratos públicos para tipologias de bens e serviços que não se encontrem 

abrangidas por contratos celebrados pela ESPAP, I. P., colaborando igualmente com os serviços centrais 

do MDN no levantamento e agregação das respetivas necessidades. 

Através da presente resolução, autoriza-se a despesa e o recurso ao procedimento pré-contratual 

de concurso público, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, relativos à 

aquisição do serviço de higiene e limpeza, estimando-se, para o efeito, que a despesa não exceda o 

montante de € 18 465 361,33, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, que assumirá uma aquisição agregada 

para as entidades do MDN. Uma vez que os encargos a assumir com os contratos que se pretendem celebrar 

terão a duração de 24 meses, e configuram, por isso, compromissos plurianuais, a presente resolução 

autoriza, ainda, a repartição dos encargos com a referida aquisição de serviços pelos anos económicos de 

2020 a 2022. 
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Assim: 

Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, 

do n.º 1 do artigo 36.º, do n.º 1 do artigo 109.º e dos artigos 130.º e 131.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 

de junho, na sua redação atual, dos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da 

Constituição, o Conselho de Ministros resolve: 

1 — Autorizar as entidades adjudicantes mencionadas no anexo à presente resolução, e da qual faz 

parte integrante, a realizar a despesa relativa à aquisição de serviços de higiene e limpeza, até ao montante 

máximo de € 18 465 361,33, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, com recurso  ao procedimento 

pré-contratual de concurso público, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. 

2 — Determinar que os encargos com a despesa referida no número anterior não podem exceder, em 

cada ano económico, os montantes constantes do anexo à presente resolução, aos quais acresce o IVA à 

taxa legal em vigor. 

3 — Estabelecer que a importância fixada para cada ano económico pode ser acrescida do saldo 

apurado no ano que o antecede. 

4 — Determinar que os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são suportados por 

verbas inscritas e a inscrever no orçamento das entidades adjudicantes referidas no anexo à presente 

resolução. 

5 — Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área da 

defesa nacional, a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito da presente resolução. 

6 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação. 

Presidência do Conselho de Ministros, 13 de agosto de 2020. — O Primeiro-Ministro, António Luís 

Santos da Costa. 

 

ANEXO 

 

(a que se refere o n.º 1) 

 

Repartição de encargos pelas entidades adjudicantes 

(Valores em euros) 

 

 

 (DR, 1.ª Série, n.º 168, 28ago20) 
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III — DESPACHOS 

 

Defesa Nacional 

 

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional 

 

Despacho n.º 8 364/2020 

 

1 — Nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na sua redação atual, subdelego, com faculdade de subdelegação, no presidente do conselho 

diretivo do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), o TGen Res (08733481), 

Fernando Celso Vicente de Campos Serafino, a competência para: 

a) Autorizar a inscrição e participação de pessoal em congressos, seminários, colóquios, 

reuniões, estágios, ações de formação ou outras missões específicas no estrangeiro e que impliquem 

deslocações, desde que integrados em atividades do IASFA, I. P., ou inseridos em planos aprovados, bem 

como devidamente orçamentados, e tendo em consideração as medidas de contenção da despesa pública; 

b) Autorizar deslocações em serviço em território nacional e ao estrangeiro, bem como o 

processamento dos correspondentes abonos, tendo em consideração as medidas de contenção da despesa 

pública; 

c) Autorizar a prestação do trabalho suplementar, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 120.º 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

d) Autorizar a acumulação de atividades ou funções, públicas ou privadas, nos termos da lei; 

e) Autorizar os trabalhadores que exercem funções públicas a conduzir viaturas do Estado que 

estejam afetas ao IASFA, I. P., nos termos legalmente estabelecidos no Decreto-Lei n.º 490/99, de 17 de 

novembro. 

2 — O presidente do conselho diretivo do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., 

enviar-me-á, anualmente, informação discriminada sobre o exercício das competências agora 

subdelegadas, designadamente atividades e ações autorizadas, recursos humanos envolvidos e 

impactos orçamentais daí decorrentes. 

3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura, ficando por este meio 

ratificados todos os atos praticados pelo conselho diretivo do IASFA, I. P., que se incluam no âmbito desta 

delegação de competências e que tenham sido praticados desde o dia 26 de outubro de 2019. 

13 de agosto de 2020. — O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Filipe Teixeira 

Seguro Sanches. 

(DR, 2.ª Série, n.º 169, 31ago20) 

 

Exército 

 

Chefe do Estado-Maior do Exército 

 

Despacho n.º 8 365/2020 

 

Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes Universitários  

da Academia Militar 

 

Nos termos do disposto no artigo 74.º-A do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, 

de 31 de agosto, os docentes “estão sujeitos a um regime de avaliação do desempenho constante de 

regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior (.)”. 
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Pelo Despacho n.º 139/CEME/2015, de 21 de outubro, do Chefe do Estado-Maior do Exército, foi 

aprovado o regulamento aplicável à avaliação do desempenho dos docentes universitários da Academia 

Militar, prevendo-se, no n.º 3 do seu artigo 38.º, que, finda a fase experimental da sua implementação, se 

procederia à revisão desse regulamento, pelo que se mostra necessário rever e alterar esse diploma 

normativo, tendo em consideração a experiência resultante da sua aplicação até 30 de setembro de 2019. 

Pretende-se, também, a sua adaptação à legislação em vigor e às novas determinações do Comando da 

Academia Militar, de modo a acolher as especificidades do ensino superior universitário militar e, 

simultaneamente, a fomentar a valorização das atividades dos docentes, com vista à promoção da melhoria 

da qualidade do seu desempenho. 

Assim, sob proposta do Comandante da Academia Militar, apresentada ao abrigo do disposto no 

artigo 11.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento da Academia Militar, aprovado pela Portaria n.º 22/2014, de 31 

de janeiro, e tendo sido dado cumprimento, designadamente, ao disposto no artigo 74.º-A, n.º 1, do ECDU, 

tendo a proposta de Regulamento sido sujeita a audiência dos interessados e acolhidas as sugestões 

apresentadas, determino o seguinte: 

1 — É aprovado o Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes Universitários da 

Academia Militar, publicado em anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante. 

2 — O regulamento previsto no número anterior pode ainda ser aplicado, por despacho do 

Comandante da Academia Militar, excecionalmente e com as necessárias adaptações, ao pessoal docente 

do ensino superior politécnico que exerça funções docentes na Academia Militar. 

3 — O regulamento referido no n.º 1 produz efeitos desde o dia 1 de outubro de 2019. 

4 — É revogado o Despacho n.º 139/CEME/2015, de 21 de outubro, do Chefe do Estado-Maior do 

Exército. 

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

 

ANEXO 

Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da Academia Militar 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento é, nos termos da lei, aplicável aos docentes da Academia Militar (AM) aos 

quais se aplica o Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU). 

 

Artigo 2.º 

Objetivos 

1 — O presente Regulamento tem por objetivo estabelecer um sistema de classificação que: 

a) Avalie o desempenho da atividade desenvolvida durante o período experimental, para efeitos 

da manutenção da contratação por tempo indeterminado dos professores da AM; 

b) Especifique os parâmetros e os critérios de avaliação para cada uma das vertentes da atividade 

dos docentes; 

c) Estabeleça as regras para a fixação de referências de desempenho em cada um dos critérios de 

avaliação; 

d) Especifique a função de valorização, os coeficientes de ponderação do peso relativo dos 

critérios de avaliação em cada vertente e o peso relativo de cada vertente no conjunto das vertentes da 

atividade dos docentes; 

e) Fixe a metodologia para determinação da classificação final e a correspondente menção 

qualitativa da avaliação de desempenho. 

2 — É ainda objetivo do presente Regulamento: 
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a) A definição da composição do Conselho Coordenador de Avaliação dos Docentes (CCAD), 

através da fixação de regras gerais para a sua nomeação; 

b) A definição das competências do CCAD; 

c) A identificação das fases do processo de avaliação. 

 

Artigo 3.º 

Aplicação no tempo 

A avaliação do desempenho dos docentes é realizada por triénios. 

 

Artigo 4.º 

Princípios gerais 

1 — O regime de avaliação do desempenho estabelecido no presente Regulamento subordina-se aos 

princípios constantes no ECDU. 

2 — Constituem, ainda, princípios do regime de avaliação do desempenho, os da: 

a) Universalidade, considerando a aplicação a todos os docentes da AM; 

b) Obrigatoriedade, fixando a avaliação de todos os docentes da AM, dentro dos prazos e 

exceções previstas, considerando a especificidade das carreiras e garantindo o envolvimento ativo de todos 

os intervenientes no processo de avaliação; 

c) Transparência, assegurando a total clareza do processo de avaliação em todas as suas fases e 

para todos os seus intervenientes; 

d) Divulgação, garantindo que todas as normas reguladoras do processo de avaliação são 

publicitadas e conhecidas por todos os intervenientes no processo; 

e) Imparcialidade, assegurando a equidade e a isenção dos critérios usados no processo de 

avaliação; 

f) Especificidade, respeitando as características do Ensino Superior Público Universitário Militar 

e as carreiras do corpo docente. 

3 — A avaliação de desempenho tem em consideração todas as vertentes das atividades dos docentes, 

previstas no ECDU e no Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes da Academia Militar (RPSDAM). 

 

Artigo 5.º 

Efeitos da avaliação do desempenho 

1 — A avaliação de desempenho positiva é uma das condições que, de acordo com o disposto no 

artigo 74.º-B do ECDU, deve ser satisfeita para a: 

a) Contratação por tempo indeterminado dos professores; 

b) Renovação dos contratos a termo certo dos docentes não integrados na carreira. 

2 — Quando o docente não se encontre posicionado na última posição remuneratória da sua categoria, e 

não existindo disposição legal que não o permita, é obrigatoriamente alterado o seu posicionamento 

remuneratório para a posição imediatamente superior àquela em que se encontra, sempre que na avaliação de 

desempenho obtenha durante dois períodos de avaliação consecutivos a menção máxima. 

3 — Se, depois de aplicado o disposto no número anterior, existir ainda disponibilidade financeira, 

pode haver lugar a alteração para a posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que o docente 

se encontra, quando este tenha acumulado 10 pontos nas avaliações de desempenho referido às funções 

exercidas durante o posicionamento remuneratório em que se encontra. 

4 — As alterações das posições remuneratórias ocorrem se existir cabimento orçamental prévio e 

mediante aprovação do Chefe do Estado-Maior do Exército e se não contrariarem o disposto na lei. 

5 — As alterações de posicionamento remuneratório têm em consideração o total de pontos 

acumulados desde a última alteração de posicionamento para progressão, independentemente da ocorrência 

de alterações que tenham resultado da obtenção do título de agregado ou da mudança de categoria em 

virtude de procedimento concursal. 

6 — No caso de a avaliação do desempenho ser negativa: 
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a) Durante o período de seis anos, é aplicável o regime geral fixado na lei para esse efeito; 

b) Findo o período experimental, o resultado da avaliação final da atividade traduz-se numa 

proposta de cessação do contrato, quando corresponda a uma avaliação de desempenho definida nos termos 

da alínea a) do n.º 3 do artigo 29.º do presente Regulamento. 

 

CAPÍTULO II 

Avaliação do período experimental 

 

Artigo 6.º 

Componentes da avaliação do período experimental 

1 — A avaliação da atividade do docente em período experimental inclui, obrigatoriamente, uma 

componente de avaliação curricular. 

2 — A avaliação curricular baseia-se na documentação relevante que permita aos avaliadores 

fundamentar a proposta de classificação e traduz a avaliação do currículo do docente, valorizando o 

desempenho no período em avaliação, nas vertentes de investigação, ensino, transferência do conhecimento 

e gestão universitária, as quais são afetadas pelos fatores de ponderação previamente estabelecidos e 

submetidos ao Comandante da AM, pelo Conselho Científico, para posterior divulgação. 

3 — Os pesos das duas componentes são fixados pelo CCDA. 

4 — O peso da avaliação curricular não poderá ser inferior a 60 %. 

Artigo 7.º 

Âmbito temporal 

A avaliação realiza-se nos prazos previstos, em função da avaliação específica da atividade 

desenvolvida, nos termos estatutários. 

 

CAPÍTULO III 

Sistema de avaliação 

 

Artigo 8.º 

Objeto e vertentes 

1 — A avaliação tem como objeto o desempenho dos docentes num determinado período temporal, 

independentemente da finalidade da mesma e do vínculo que detenham, quanto às funções gerais que 

estatutariamente lhes estão cometidas e é efetuada através da avaliação das seguintes vertentes: 

a) Investigação; 

b) Ensino; 

c) Transferência do conhecimento; 

d) Gestão universitária. 

2 — A avaliação do desempenho em cada uma das vertentes referidas no número anterior é efetuada 

por critérios independentes, que caracterizam de uma forma quantitativa e qualitativa os diferentes 

parâmetros da atividade dos docentes. 

3 — A avaliação quantitativa resulta na tradução do desempenho num valor numérico, obtido através 

do cálculo dos critérios de avaliação de cada componente da avaliação do desempenho. 

4 — Os valores ponderadores de cada indicador constante nos artigos 9.º, 10.º, 11.º e 12.º são 

estabelecidos entre o avaliado e o chefe de departamento, ou, no caso dos professores catedráticos, entre 

estes e o Comandante da Academia Militar, em ambos os casos desde que seja assegurado o somatório de 

100 % para todos os docentes (com um mínimo de 10 % na vertente da investigação e de 25 % na vertente 

do ensino), cabendo ao CCAD, por proposta do Diretor de Ensino e ouvido o chefe de departamento do 

avaliado, validar o peso da ponderação das diferentes vertentes para cada docente. 

 

Artigo 9.º 

Investigação 

1 — A vertente de “investigação” considera, designadamente, o desempenho de atividades de 

investigação científica, criação cultural e artística ou desenvolvimento tecnológico, nomeadamente através 
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da produção científica, nas suas múltiplas vertentes, do reconhecimento da atividade científica e da 

coordenação de grupos de investigação e de projetos científicos.  

2 — Para que as atividades inseridas nesta vertente sejam consideradas no processo de avaliação, os 

seus autores têm de ser referenciados como docentes da AM. 

3 — A vertente de “investigação” inclui, designadamente, os parâmetros de publicações, encontros 

científicos, projetos de investigação e edição e revisão afetados das respetivas ponderações constantes dos 

quadros n.os 9, 10, 11 e 12. 

Artigo 10.º 

Ensino 

1 — A vertente de “ensino” considera, designadamente, o desempenho da atividade letiva de 

docência de unidades curriculares e seminários, orientação de relatórios de pós-doutoramento, de teses de 

doutoramento, de dissertações e de relatórios científicos de trabalho de investigação aplicada no âmbito de 

mestrados e, das publicações pedagógicas, atividade relativa a acompanhamento de estágios, bem como 

outras iniciativas e eventos pedagógicos. 

2 — A vertente de “ensino” inclui os parâmetros de docência, inquéritos à docência, orientações, 

coorientações, materiais pedagógicos, participação em júris e outras atividades, afetados das respetivas 

ponderações constantes dos quadros n.os 2.1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  

 

 

Artigo 11.º 

Transferência do conhecimento 

1 — A vertente de “transferência do conhecimento” da atividade académica, relativa a atividades de 

extensão universitária e de divulgação científica e valorização económica e social do conhecimento, inclui, 

designadamente, os seguintes parâmetros, de natureza qualitativa e quantitativa: cursos não conducentes a 

graus, ações de formação, publicações de divulgação do conhecimento, legislação e normas técnicas, 

registo (e pedido) de patentes, propriedade industrial (quando aplicável), atividades de consultoria e 

prestação de serviços especializados e outros serviços prestados às Forças Armadas, à GNR e à 

comunidade. 

2 — A vertente de “transferência do conhecimento” da atividade académica, relativa a atividades de 

extensão universitária e de divulgação científica e valorização económica e social do conhecimento, inclui 

os parâmetros difusão de conhecimento, difusão de produtos e outros, afetados das respetivas ponderações 

constantes dos quadros 14, 15 e 16. 

 

Artigo 12.º 

Gestão universitária 

1 — A vertente de “gestão universitária” considera o desempenho de cargos, temporários ou 

permanentes, do IUM, da AM, e de outras instituições de ensino superior, atividades de coordenação e 

outras em tarefas distribuídas pelos órgãos competentes, e que se incluam no âmbito da atividade de docente 

universitário. 

2 — A vertente “gestão universitária” da atividade académica inclui o parâmetro gestão afetado das 

respetivas ponderações constantes do quadro 13. 

 

Artigo 13.º 

Periodicidade 

1 — O período a que refere a avaliação do desempenho compreende um triénio. 

2 — Cada triénio compreende um período temporal delimitado entre o dia 1 de outubro do ano “n” 

e o dia 30 de setembro do ano “n+3”. 

3 — O processo desenvolve-se nos meses de outubro a junho, do ano letivo imediatamente seguinte 

ao triénio a que se refere a avaliação, cumprindo-se as durações e os prazos específicos para o período 

experimental, estabelecidos no presente Regulamento. 
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4 — A avaliação do período experimental desenvolve-se de acordo com o estabelecido nos artigos 

6.º e 7.º 

5 — Nos casos em que não for realizada a avaliação, independentemente do motivo que lhe der 

origem, será dado início ao processo de avaliação por ponderação curricular sumária, a realizar pelo CCAD.  

6 — No caso de docente com equiparação a bolseiro, aplica-se o disposto no n.º 2 ou o que tiver sido 

acordado aquando da decisão de equiparação. 

 

Artigo 14.º 

Regime da avaliação 

1 — A avaliação de desempenho é efetuada nos termos do presente Regulamento e de acordo com o 

regime previsto nos seus anexos. 

2 — Sem prejuízo dos regimes excecionais referidos no artigo 16.º, a avaliação do desempenho é 

sempre quantitativa e qualitativa. 

3 — A avaliação quantitativa baseia-se nos indicadores de desempenho constantes dos anexos ao 

presente Regulamento. 

4 — A avaliação qualitativa é realizada pelo CCAD nos termos do artigo 22.º 

 

Artigo 15.º 

Resultado da avaliação 

O resultado da avaliação do desempenho do triénio ou do período experimental é expresso numa 

classificação qualitativa, obtida em função da pontuação total no conjunto das componentes das diversas 

vertentes, no período de avaliação respetivo, nos termos seguintes: 

a) Excelente: 6 pontos (supera claramente as expectativas — com clara predominância de pontos 

fortes);  

b) Bom: 4 pontos (de acordo com as expectativas — com predominância de pontos fortes 

relativamente aos pontos fracos); 

c) Suficiente: 2 pontos (de acordo com as expectativas — iguala os pontos fortes relativamente 

aos pontos fracos); 

d) Inadequado: — 2 (menos dois pontos) (abaixo das expectativas — quando os pontos fracos 

superam os pontos fortes). 

 

Artigo 16.º 

Regimes excecionais de avaliação 

1 — Não são avaliados nos termos do disposto nos artigos 6.º e 8.º, no período de exercício de 

funções, os desempenhos delas decorrentes dos docentes que exerçam cargos de elevada relevância no 

âmbito da Academia Militar, do Exército e da GNR, ou de elevada relevância política, social ou de gestão 

de instituições públicas, designadamente: 

a) Funções previstas no artigo 73.º do ECDU, excluindo os casos em que o docente mantém 

atividade remunerada na Academia Militar; 

b) Funções que, ao abrigo do Regulamento da Academia Militar, dispensem totalmente o docente 

da prestação de serviço docente e de investigação; 

c) Outras funções reconhecidas pelo Comandante da AM como de elevada relevância para a 

Academia Militar. 

2 — Para efeito os do disposto no número anterior, o período de funções nele referido engloba, ainda, 

no caso dos docentes civis ao abrigo dos estatutos das respetivas carreiras, nomeadamente, o tempo de 

dispensa especial de serviço docente previsto no artigo 77.º-A do ECDU. 

3 — No caso do período de exercício de funções, nos termos dos números 1 e 2, ter duração inferior 

ao triénio em avaliação, aplica-se o disposto no artigo 7.º 
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4 — Quando o docente haja beneficiado de licença sabática durante o período de avaliação, à vertente 

de ensino correspondente ao período de duração da licença será atribuída a mesma pontuação do ano ou 

semestre letivo anterior, consoante a duração da licença. 

 

CAPÍTULO IV 

Intervenientes no processo de avaliação 

 

Artigo 17.º 

Intervenientes 

Participam no processo de avaliação do desempenho: 

a) O avaliado; 

b) Os avaliadores; 

c) O chefe de departamento; 

d) O Conselho Científico; 

e) O Conselho Coordenador de Avaliação dos Docentes; 

f) O Diretor de Ensino; 

g) O Comandante da AM. 

 

Artigo 18.º 

Avaliado 

1 — O docente tem direito à avaliação do seu desempenho, como elemento integrante do seu 

desenvolvimento profissional. 

2 — O docente tem direito a que lhe sejam garantidos os meios e as condições necessárias ao 

desempenho das funções que estatutariamente lhe são cometidas e sobre as quais incide a avaliação do 

desempenho. 

3 — O avaliado executa a sua autoavaliação nos termos estabelecidos e assegura a entrega de todos 

os documentos que permitam manter atualizado o seu currículo, confirmar os dados inseridos nas fichas de 

avaliação e demais dados relevantes para a sua avaliação do desempenho, de acordo com o presente 

Regulamento. 

4 — Os docentes que integrarem o CCAD relativo ao período em que detêm a condição de avaliados 

devem estrita obediência ao princípio da imparcialidade. 

5 — O avaliado dispõe das garantias genericamente previstas na lei e no presente Regulamento. 

 

Artigo 19.º 

Avaliadores 

1 — Os avaliadores dos docentes em período experimental são professores catedráticos de carreira 

da AM que pertençam à área de conhecimento ou nela tenham prestado serviço. 

2 — Na ausência de professores catedráticos da AM nas condições previstas no número anterior 

serão designados professores catedráticos de carreira de outras instituições universitárias públicas de 

preferência do ensino universitário militar ou que disponham de protocolo com a AM. 

3 — Os professores catedráticos da AM serão avaliados pelo Comandante da AM ou por professores 

catedráticos nos termos do disposto no número anterior. 

 

Artigo 20.º 

Chefe do Departamento 

1 — Cabe ao Chefe de Departamento, até 15 de outubro do ano imediatamente seguinte ao triénio a 

que se refere a avaliação, propor ao Diretor de Ensino: 

a) Quais os membros do seu Departamento que integram o CCAD, de entre os docentes de 

carreira, ouvido o respetivo Conselho de Departamento; 
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b) A lista dos avaliados do seu Departamento que, após aprovação pelo Comandante da AM, será 

divulgada;  

c) O Chefe de Departamento é também responsável por proceder à validação dos dados 

constantes da ficha de avaliação do desempenho dos docentes do seu Departamento e emitir os pareceres 

que lhe forem solicitados pelo Diretor de Ensino ou pelo Comandante da AM, até 31 de outubro; 

2 — No caso dos docentes em geral, especialmente os docentes civis, a participação em atividades 

da AM não enquadradas no serviço docente, mas que possam fornecer contributos ou refletir-se diretamente 

na avaliação do respetivo desempenho docente, deverão ser objeto de nomeação em Ordem de Serviço ou 

decorrer de despacho próprio para o efeito. 

3 — A informação relativa ao desempenho do Chefe de Departamento é efetuada pelo Diretor de 

Ensino da AM. 

 

Artigo 21.º 

Conselho Científico 

1 — Ao Conselho Científico compete propor orientações, tendo em atenção a especificidade das 

secções das unidades curriculares, visando a correta aplicação do sistema de avaliação, na observância do 

presente Regulamento e do estabelecido nos seus anexos. 

2 — Cabe, ainda, ao Conselho Científico emitir parecer sobre: 

a) As propostas dos Chefes de Departamento sobre a composição do CCAD; 

b) Os critérios, parâmetros, indicadores e regras de procedimento, relativas à avaliação de 

desempenho dos docentes, cuja utilização, por motivos excecionais, deva ser ponderada; 

c) Incidentes de recusa e suspeição de avaliador ou de conflitos de interesse que possam decorrer 

do processo de avaliação. 

3 — Compete ainda ao Conselho Científico validar as classificações dos docentes, que, após 

homologação do Comandante da Academia Militar, são enviadas ao CCAD. 

 

Artigo 22.º 

Conselho Coordenador de Avaliação dos Docentes 

1 — A composição do CCAD é proposta pelo Diretor de Ensino e aprovada pelo Comandante da 

AM, após ser ouvido o Conselho Científico, para o respetivo período de avaliação, sendo constituído por: 

a) Diretor de Ensino, que preside; 

b) Dois docentes de carreira por cada Departamento Científico, exceto nos departamentos em que 

não seja possível cumprirem este requisito; 

c) Três membros a nomear pelo Comandante da AM; 

d) Um elemento designado pelo Conselho Pedagógico, caso nenhum dos nomeados nos termos 

das alíneas b) e c) integre aquele órgão de conselho. 

2 — Compete ao CCAD: 

a) Determinar a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho dos docentes, considerando 

a necessária harmonização, a atividade associada aos indicadores de desempenho definidos nos anexos ao 

presente Regulamento, e tendo ainda em conta a autoavaliação do docente nos termos do artigo 27.º deste 

Regulamento; 

b) Quando solicitado, emitir os pareceres que lhe forem pedidos; 

c) Monitorizar anualmente a concretização da avaliação do desempenho dos docentes e 

apresentar as propostas que considerar pertinentes; 

d) No âmbito da avaliação do período experimental, executar a ponderação curricular; 

e) Estabelecer os critérios e a escala para a entrevista profissional; 

f) Realizar a entrevista profissional, no âmbito do período experimental, sempre que os 

avaliadores entendam necessário para complementar ou esclarecer a avaliação curricular; 
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g) Realizar a audiência dos interessados e assegurar a execução das diligências inerentes; 

h) Apresentar ao Comandante da AM o relatório das avaliações do desempenho dos docentes.  

3 — O CCAD expressa a avaliação qualitativa do desempenho do docente em cada vertente através 

de um fator de qualidade definido por um valor numérico compreendido entre 0,75 e 1,25, sendo o fator de 

qualidade obtido pela média dos fatores de qualidade atribuídos ao docente pelos membros do CCAD, 

havendo necessidade de garantir um justo equilíbrio da distribuição dos resultados, em obediência ao 

princípio da diferenciação do desempenho. 

4 — São critérios de aplicação do fator de qualidade: 

a) O fator de qualidade será multiplicado pela pontuação quantitativa do desempenho do docente; 

b) Nos casos eventuais em que o CCAD disponha de evidência fundada sobre o desajustamento 

da avaliação quantitativa às circunstâncias concretas em que se realizou o desempenho, por iniciativa do 

CCAD ou por pedido do avaliado em sede de audiência, em qualquer das suas vertentes, pode atribuir 

diretamente uma classificação a uma vertente ou à totalidade do desempenho, fundamentando tal decisão; 

c) A aplicação do fator de qualidade para cada uma das vertentes da avaliação deve ser 

fundamentada por escrito por cada membro do CCAD, constando essa fundamentação de documento 

assinado e anexo à respetiva ata. 

5 — Os membros do CCAD não podem pronunciar-se sobre a avaliação dos docentes com categoria 

superior à sua e, no caso da dos professores auxiliares, apenas podem intervir os de categoria superior. 

 

Artigo 23.º 

Diretor de Ensino 

O Diretor de Ensino é o responsável direto perante o Comandante da AM pela execução e controlo 

das atividades da direção de ensino, competindo-lhe em especial no âmbito da avaliação do desempenho 

docente: 

a) Apresentar ao Comandante da AM, até 30 de novembro, a proposta de constituição do CCAD 

para o triénio, a que preside; 

b) Assegurar a publicação da constituição do CCAD em Ordem de Serviço; 

c) Proceder à avaliação dos chefes de departamento, quando civis; 

d) Propor ao Comandante da AM a lista dos docentes que são avaliados em cada ano, sob 

proposta dos chefes de departamento;  

e) Garantir a adequação dos sistemas de gestão e avaliação do desempenho às realidades 

específicas de cada departamento; 

f) Apresentar ao Comandante da AM o relatório das avaliações do desempenho docente, 

elaborado pelo CCAD; 

g) Identificar e garantir a incorporação das lições aprendidas da avaliação de cada processo de 

avaliação do desempenho, no final de cada período respetivo. 

 

Artigo 24.º 

Comandante 

1 — Compete ao Comandante da Academia Militar: 

a) Homologar a composição do CCAD, proposta pelo Diretor de Ensino, ouvido o Conselho 

Científico; 

b) Homologar o processo de avaliação de desempenho, incluindo a lista dos avaliados, e proceder 

à sua divulgação pelo universo dos intervenientes; 

c) Homologar relatório das avaliações de desempenho bem como mandar repetir o processo nos 

termos do n.º 2 do artigo 31.º do presente Regulamento. 

2 — O Comandante da AM pode ouvir o Conselho Científico e o CCAD, sempre que o considere 

necessário.  
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CAPÍTULO V 

Processo da avaliação 

 

Artigo 25.º 

Procedimentos prévios 

1 — O Comandante da AM decide, ouvido o Conselho Científico, até 30 de outubro do ano 

imediatamente anterior ao início do triénio a avaliar, sobre a não utilização de algum ou alguns dos 

indicadores.  

2 — Até 30 de outubro do último ano do triénio em avaliação, o Conselho Científico emite parecer 

sobre a composição do futuro CCAD. 

3 — O Comandante da AM homologa a constituição do CCAD, ouvido o Conselho Científico 

relativamente à proposta apresentada pelo Diretor de Ensino, até 30 de novembro do último ano do triénio 

em avaliação. 

4 — Relativamente ao período experimental: 

a) As decisões pela manutenção da contratação por tempo indeterminado terão de ocorrer no final 

do período experimental; 

b) À decisão pela cessação do contrato para os professores aplicam-se as regras do estatuto da 

respetiva carreira docente; 

c) Antes do fim do período experimental, o avaliado elabora a sua autoavaliação no formulário 

próprio, que entrega ao chefe de departamento: 

1) Cinco meses antes, no caso dos professores catedráticos; 

2) Oito meses antes, no caso dos professores auxiliares. 

5 — O docente avaliado, autonomamente e por sua iniciativa, faz entrega dos documentos que 

permitam manter permanentemente atualizados os dados relevantes para a sua avaliação do desempenho e 

preenche os formulários nos períodos e prazos que o órgão competente definir. 

6 — Dos indicadores que, fazendo parte da avaliação do desempenho do docente, não exista 

documento entregue pelo próprio com vista à atualização do processo até à data limite devidamente 

comunicada ao docente, considera-se como ausência de atividade no indicador em causa sendo atribuídos 

zero pontos. 

 

Artigo 26.º 

Fases 

O processo de avaliação dos docentes compreende as seguintes fases: 

a) Autoavaliação; 

b) Validação; 

c) Avaliação; 

d) Entrevista profissional, no âmbito do período experimental; 

e) Notificação da avaliação e audiência prévia dos interessados; 

f) Homologação; 

g) Notificação e finalização do processo; 

h) Monitorização da evolução do desempenho  

 

Artigo 27.º 

Autoavaliação 

1 — A autoavaliação tem como objetivo integrar o docente no processo de avaliação e concretiza-se 

do seguinte modo: 

a) Inserção, na ficha de avaliação, dos elementos que o docente considere relevantes, tendo em 

conta os parâmetros estabelecidos; 
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b) No caso da avaliação qualitativa, o docente deve ainda indicar os elementos complementares 

da atividade desenvolvida em cada uma das vertentes que, do seu ponto de vista, considere mais relevantes. 

2 — A inserção dos elementos referidos na alínea a) do número anterior, bem como, quando 

aplicável, a indicação dos elementos constantes da alínea b), são efetuadas, por cada docente, até 15 de 

outubro do ano imediatamente seguinte ao do termo período de avaliação, sem prejuízo da sua obrigação 

em manter atualizados os dados relevantes. 

3 — Até ao final do mês de janeiro, cada docente executa a sua autoavaliação referindo os 

comentários e apreciações que considere relevantes sobre o seu desempenho, assim como os fatores 

influenciadores, em formulário próprio para o efeito: 

a) Intercalar, no 2.º e 3.º ano do triénio em avaliação; 

b) Global, imediatamente após o fim do triénio. 

4 — O Comandante da AM pode alterar, por despacho, os prazos fixados no número anterior. 

 

Artigo 28.º 

Validação 

1 — O chefe de departamento procede à validação da informação inserida pelo avaliado e dá 

conhecimento formal dessa validação ao CCAD, de 16 a 31 de outubro, imediatamente a seguir ao fim do 

período a que se refere a avaliação.  

2 — No caso do chefe de departamento ou do CCAD, quando aplicável, considerar incorretos ou não 

relevantes alguns dados inseridos, deve assinalar os elementos em causa, fundamentando essa opinião. 

 

Artigo 29.º 

Avaliação 

1 — Após a validação da informação, o CCAD efetua o cálculo da pontuação total obtida por cada 

docente no triénio. 

2 — A pontuação referida no número anterior obtém-se pela soma dos pontos alcançados nas várias 

vertentes da atividade docente nos termos seguintes: 

a) Calcula-se o somatório das pontuações obtidas em cada vertente do serviço docente 

(investigação, ensino, transferência de conhecimento e gestão universitária); 

b) Ponderam-se as pontuações brutas pela percentagem atribuída a cada vertente do serviço dos 

docentes; 

c) Em cada vertente, a respetiva ponderação tem em consideração eventuais alterações acordadas 

ao perfil de distribuição do serviço dos docentes em cada ano do triénio, ou do período experimental. 

3 — Depois de calculada a pontuação total de cada docente para o período de avaliação respetivo, o 

CCAD procede à atribuição da respetiva classificação qualitativa, de acordo com os seguintes parâmetros: 

a) Aos docentes com pontuação inferior a 90 pontos é atribuída a classificação de “inadequado”; 

b) Aos docentes com a pontuação entre 90 e 300 pontos é atribuída a classificação de “suficiente”; 

c) Aos docentes com pontuação entre 301 e 500 pontos é atribuída a classificação de “bom”; 

d) Aos docentes com pontuação superior a 500 pontos é atribuída a classificação de “excelente”. 

4 — Depois de calculada a avaliação quantitativa: 

a) O CCAD pondera a aplicação do fator de qualidade, entre 0,75 e 1,25, visando garantir um 

justo equilíbrio da distribuição dos resultados, em obediência ao princípio da diferenciação do desempenho; 

b) O CCAD notifica o docente para efeitos de audiência prévia e comunica-lhe a proposta de 

classificação final da avaliação do desempenho; 

c) O CCAD remete ao chefe de departamento a avaliação do desempenho do docente. 

 

Artigo 30.º 

Audiência prévia dos interessados 

1 — O docente dispõe de 10 dias úteis, após a data da notificação, para se pronunciar sobre a 

avaliação atribuída nos termos do artigo anterior, caso assim o entenda. 
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2 — A pronúncia do docente deve ser fundamentada e é apresentada por escrito. 

3 — O CCAD aprecia as razões invocadas pelo docente no prazo de 20 dias úteis, fundamentando a 

decisão tomada e, através do respetivo presidente, propõe ao Comandante da AM a classificação final. 

 

Artigo 31.º 

Homologação, notificação da avaliação e arquivo 

1 — O Comandante da AM profere decisão de homologação, após a receção das avaliações. 

2 — Quando o Comandante da AM não homologar as avaliações atribuídas, profere despacho 

fundamentado onde manda repetir o processo a partir do momento em que se verificou a situação originária 

da não homologação. 

3 — Após a homologação, as avaliações são remetidas ao chefe de departamento a que o docente 

pertença, que dará conhecimento ao docente, mediante notificação, da avaliação do desempenho: 

a) Até 30 de junho do ano imediatamente seguinte ao do termo do triénio em avaliação, para os 

docentes da AM com situação contratual consolidada; 

b) Até 90 dias antes do final do período experimental no caso dos professores catedráticos e 

associados, e até seis meses antes do termo do período experimental no caso dos professores auxiliares. 

4 — No final da avaliação os documentos são arquivados nos respetivos processos individuais na 

secção de pessoal da DSGA, sendo a Direção de Administração de Recursos Humanos informada do 

resultado final da avaliação. 

 

Artigo 32.º 

Monitorização 

1 — A monitorização tem lugar durante o período de avaliação do desempenho docente, sendo 

efetuada a respetiva análise conjunta, visando: 

a) Identificar eventuais necessidades de ajustamento de critérios de avaliação à realidade do 

respetivo docente, designadamente no que concerne às vertentes da avaliação do desempenho docente; 

b) Identificar eventuais fragilidades, pontos fracos e pontos fortes resultantes do desempenho 

docente, relativamente ao período em análise; 

c) A antevisão, pelo docente em avaliação, do desempenho esperado para o período seguinte; 

d) Conferir ao docente em avaliação a possibilidade de conhecer, ainda que de modo genérico, a 

perceção que existe relativamente ao seu desempenho docente. 

2 — A monitorização é executada pelo chefe de departamento: 

a) Através de notificação do avaliado, pelo meio de comunicação mais simples; 

b) Em reunião exclusiva para esse efeito, devendo o docente proceder à entrega prévia da sua 

autoavaliação intercalar, num período de até 48 horas depois de ter sido notificado; 

c) É coadjuvado pelo coordenador da secção de unidades curriculares a que docente pertence ou, 

alternativamente, por outro docente cuja categoria seja superior à do docente em avaliação. 

 

Artigo 33.º 

Delegação 

O Comandante da AM pode delegar no Diretor de Ensino, sem poder de subdelegação, todas as 

competências que lhe são atribuídos no presente Regulamento. 

 

Artigo 34.º 

Garantias 

O avaliado dispõe, sem prejuízo do disposto no artigo 108.º do Regulamento da AM e nos estatutos 

das respetivas carreiras docentes, do direito de se pronunciar em audiência prévia, nos termos legais, bem 

como de impugnar a homologação da sua avaliação através de: 

a) Reclamação administrativa, para o autor do ato de homologação da avaliação; 
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b) Recurso hierárquico para o Chefe do Estado-Maior do Exército do ato de homologação da 

avaliação ou da decisão sobre a reclamação da homologação; 

c) Impugnação judicial, nos termos gerais de direito. 

 
CAPÍTULO VI 

Disposições finais 
 

Artigo 35.º 
Impossibilidade de aplicação plena do sistema 

No caso de impossibilidade de aplicação dos procedimentos estabelecidos para determinação da 
avaliação do desempenho, quantitativa e qualitativa, o Comandante da AM determina a aplicação da 
avaliação qualitativa até 30 de setembro do último ano do triénio sujeito a avaliação. 

 
Artigo 36.º 

Notificações 

Todas as notificações relativas ao processo de avaliação devem ser realizadas pessoalmente ou por 
via que possibilite a apresentação de meio de prova de execução. 

 
Artigo 37.º 

Entrada em vigor 

1 — O presente Regulamento produz efeitos desde 1 de outubro de 2019. 
2 — A operacionalização do presente Regulamento é objeto de acompanhamento e de monitorização, 

de modo a proceder à sua melhoria, através da análise e ponderação dos contributos que venham a ser 
apresentados por avaliados e avaliadores. 

Artigo 38.º 
Casos omissos 

Os casos omissos no presente Regulamento são decididos por despacho do Comandante da AM. 

Avaliação dos docentes: 
 

QUADRO 1 
Resumo do Docente  
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QUADRO 2.1 

Docência 

 

 

QUADRO 2.2 

Apoia o preenchimento do quadro 1.1 Docência e do quadro 2 Inquéritos à Docência 

 

 

QUADRO 3 

Inquéritos à Docência 
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QUADRO 4 

Orientações 

 

QUADRO 5 

Coorientações 

 

QUADRO 6 

Materiais Pedagógicos  
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QUADRO 7 

Júris 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 8 

Outras atividades 
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QUADRO 9 

Publicações 
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QUADRO 10 

Encontros Científicos 

 

QUADRO 11 

Projetos de Investigação 
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QUADRO 12 

Edição e Revisão 

QUADRO 13 

Gestão 
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QUADRO 14 

Difusão do Conhecimento 

 
QUADRO 15 

Produtos 

 
QUADRO 16 

Outros 
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Anexos: 

Anexo I — Ficha de Objetivos do Docente; 

Anexo II — Ficha de Autoavaliação Intercalar do Docente; 

Anexo III — Ficha de Autoavaliação Global do Docente; 

Anexo IV — Ficha de Avaliação do Docente; 

Anexo V — Exercício do Direito de Participação de Interessados. 

 

ANEXO I 

Ficha de Objetivos do Docente 
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ANEXO II 

Ficha de Objetivos do Docente 
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ANEXO III 

Ficha de Objetivos do Docente 
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ANEXO IV 

Ficha de Objetivos do Docente 
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ANEXO V 

Exercício do Direito de Participação de Interessados 

 

 

 

(DR, 2.ª Série, n.º 169, 31ago20) 
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Comando das Forças Terrestres 

 

Quartel General da Brigada Reação Rápida 

 

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 7 666/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do 

 Regimento de Infantaria N.º 15 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 6 318/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos dos 

artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante do Regimento de Infantaria N.º 15, Cor Inf (15756386) 

Francisco José Bernardo de Azevedo Narciso, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas 

de obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticadas pelo Comandante do Regimento de Infantaria N.º 15, desde o dia 22 de janeiro de 

2020 e até à publicação deste despacho. 

25 de junho de 2020. — O Comandante em Suplência da Brigada de Reação Rápida, Francisco José 

Ferreira Duarte, Coronel Tirocinado de Infantaria. 

(DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 

 

Despacho n.º 7 667/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do 

 Regimento de Artilharia N.º 4 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 6 318/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos dos 

artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante do Regimento de Artilharia N.º 4, Cor Art (11205186) 

Carlos Manuel da Silva Caravela, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de 

obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticadas pelo Comandante do Regimento de Artilharia N.º 4, desde o dia 22 de janeiro de 

2020 e até à publicação deste despacho. 

25 de junho de 2020. — O Comandante em Suplência da Brigada de Reação Rápida, Francisco José 

Ferreira Duarte, Coronel Tirocinado de Infantaria. 

(DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 
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Despacho n.º 7 668/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da Unidade de  

Apoio da Brigada de Reação Rápida 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 6 318/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos dos 

artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, 

TCor Inf (04625890) Pedro Miguel Misseno Marques, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de 

obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência 

ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticadas pelo Comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, desde o dia 

22 de janeiro de 2020 e até à publicação deste despacho. 

25 de junho de 2020. — O Comandante em suplência da Brigada de Reação Rápida, Francisco José 

Ferreira Duarte, Coronel Tirocinado de Infantaria. 

(DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 

 

Despacho n.º 7 669/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Comandos 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 6 318/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos dos 

artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante do Regimento de Comandos, Cor Inf (05962787) 

Eduardo Manuel Vieira Pombo, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de 

obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticadas pelo Comandante do Regimento de Comandos, desde o dia 22 de janeiro de 2020 e 

até à publicação deste despacho. 

25 de junho de 2020. — O Comandante, em suplência, da Brigada de Reação Rápida, Francisco José 

Ferreira Duarte, Coronel Tirocinado de Infantaria. 

(DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 

 

Despacho n.º 7 670/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do 

 Regimento de Infantaria N.º 1 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 6 318/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos dos 

artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código 
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dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante do Regimento de Infantaria N.º 1, Cor Inf (14181888) 

Aníbal Carlos Correia Saraiva, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de 

obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticadas pelo Comandante do Regimento de Infantaria N.º 1, desde o dia 22 de janeiro de 

2020 e até à publicação deste despacho. 

25 de junho de 2020. — O Comandante, em suplência, da Brigada de Reação Rápida, Francisco José 

Ferreira Duarte, Coronel Tirocinado de Infantaria. 

(DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 

 

Despacho n.º 7 671/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do 

Centro de Tropas de Operações Especiais 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 6 318/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos dos 

artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante do Centro de Tropas de Operações Especiais, Cor Inf 

(06194686) Raúl José Felisberto Matias, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de 

obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticadas pelo Comandante do Centro de Tropas de Operações Especiais, desde o dia 22 de 

janeiro de 2020 e até à publicação deste despacho. 

25 de junho de 2020. — O Comandante, em suplência, da Brigada de Reação Rápida, Francisco José 

Ferreira Duarte, Coronel Tirocinado de Infantaria. 

(DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 

 

Despacho n.º 7 672/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do 

Regimento de Infantaria N.º 10 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 6 318/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos dos 

artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante do Regimento de Infantaria N.º 10, Cor Inf (04415686) 

Joaquim Camilo de Sousa Monteiro, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de 

obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 
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2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticadas pelo Comandante do Regimento de Infantaria N.º 10, desde o dia 22 de janeiro de 

2020 e até à publicação deste despacho. 

25 de junho de 2020. — O Comandante, em suplência, da Brigada de Reação Rápida, Francisco José 

Ferreira Duarte, Coronel Tirocinado de Infantaria. 

(DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 

 

Despacho n.º 7 673/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da  

QRF/RCA/MINUSCA 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 6 318/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos dos 

artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante da QRF/RCA/MINUSCA, TCor Inf (09481689) José 

Eduardo Blanc Capinha Henriques, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de 

obras públicas, até ao limite de € 50 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticadas pelo Comandante da QRF/RCA/MINUSCA, desde o dia 10 de março de 2020 e até 

à publicação deste despacho. 

25 de junho de 2020. — O Comandante, em suplência, da Brigada de Reação Rápida, Francisco José 

Ferreira Duarte, Coronel Tirocinado de Infantaria. 

(DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 

 

Despacho n.º 7 674/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do 

 Regimento de Cavalaria N.º 3 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 6 318/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos dos 

artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante do Regimento de Cavalaria N.º 3, Cor Cav (06995487) 

Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves Pedro, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de 

obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticadas pelo Comandante do Regimento de Cavalaria N.º 3, desde o dia 22 de janeiro de 

2020 e até à publicação deste despacho. 

25 de junho de 2020. — O Comandante, em suplência, da Brigada de Reação Rápida, Francisco José 

Ferreira Duarte, Coronel Tirocinado de Infantaria. 

(DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 
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Despacho n.º 7 675/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do Regimento de Paraquedistas 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 6 318/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos dos 

artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante do Regimento de Paraquedistas, Cor Inf (02986886) 

Paulo António dos Santos Cordeiro, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de 

obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticadas pelo Comandante do Regimento de Paraquedistas, desde o dia 22 de janeiro de 2020 

e até à publicação deste despacho. 

25 de junho de 2020. — O Comandante, em suplência, da Brigada de Reação Rápida, Francisco José 

Ferreira Duarte, Coronel Tirocinado de Infantaria. 

(DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 

 

 

Defesa Nacional e Ambiente e Ação Climática 

 

Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e do Ambiente e da Ação Climática 

 

Despacho n.º 8 052/2020 

 

Considerando a experiência acumulada de colaboração entre as Forças Armadas e o Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), em matérias relacionadas com a prevenção e 

combate aos incêndios em espaço rural; 

Considerando que essa cooperação se tem consubstanciado, com grande sucesso, no apoio à 

prevenção, vigilância e deteção dos incêndios em espaço rural, sendo igualmente uma presença pedagógica 

no território; 

Considerando que as ações de prevenção e deteção precoce dos incêndios rurais, minimizando o 

tempo que decorre até à primeira intervenção, são um elemento fundamental para o aumento da eficácia do 

sistema e do interesse de toda a sociedade portuguesa, importa minimizar a sua ocorrência e seus impactos; 

Considerando ainda que, do conceito de ação estratégica nacional, faz parte a resposta às ameaças e 

riscos, nomeadamente a acidentes graves e catástrofes e, prevendo-se o emprego de capacidades militares 

com vista à mitigação das suas consequências, a promoção da resiliência do sistema e a articulação de 

políticas públicas, maximizando as capacidades civis-militares; 

Considerando ainda que as ações relativas à prevenção e proteção das florestas no âmbito do Sistema 

de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) enquadram a articulação institucional do ICNF, I. P., 

enquanto autoridade nacional para a conservação da natureza e biodiversidade e a autoridade florestal 

nacional, e das Forças Armadas, representando missões de interesse público, atualmente designadas por 

missões de apoio ao desenvolvimento e bem-estar, abrangidas no Conceito Estratégico de Defesa Nacional, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2013, de 5 de abril, e, também, constituem 

missões das Forças Armadas, consubstanciadas no apoio à proteção e salvaguarda de pessoas e bens, 

aprovadas no Conselho Superior de Defesa Nacional de 30 de julho de 2014: 

Assim, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 

na sua redação atual, determina-se o seguinte: 

1 —  O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e as Forças Armadas, através 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), devem elaborar um plano de trabalho, com um 
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horizonte temporal de três anos, que preveja e identifique geograficamente as atividades a desenvolver no 

âmbito do SGIFR e que inclua, entre outras, as seguintes ações: 

a) Vigilância móvel de espaços florestais; 

b) Vigilância ativa de espaços florestais; 

c) Sensibilização das populações. 

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se: 

a) “Vigilância móvel” o desenvolvimento de ações para identificação e localização de 

incêndios rurais, efetuadas por equipas com capacidade de contacto direto do alerta às entidades 

responsáveis pela coordenação do dispositivo de combate; 

b) “Vigilância ativa” o desenvolvimento de ações pós-rescaldo efetuadas por equipas móveis 

com capacidade de contacto direto do alerta às entidades responsáveis pela coordenação do dispositivo de 

combate. 

3 — As iniciativas e ações referidas no n.º 1 desenvolvem-se durante o período crítico de 

incêndios florestais, estabelecido no artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 

redação atual. 

4 — O financiamento das ações é assegurado por verbas com origem em receitas gerais do 

Fundo Florestal Permanente, até ao limite de € 1 200 000,00, nos termos da alínea c) do artigo 204.º 

da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprova o Orçamento do Estado para 2020. 

5 — A planificação dos trabalhos a executar em 2020, 2021 e 2022 deve ser objeto de proposta 

integrada a apresentar pelo ICNF, I. P., enquanto autoridade nacional para a conservação da natureza e 

biodiversidade e autoridade florestal nacional, e pelo EMGFA, e a homologar pelas respetivas tutelas, 

devendo, no que respeita ao respetivo financiamento, ser envolvidos os ramos Marinha e Exército. 

6 — A operacionalização anual do presente despacho é efetuada por protocolo a estabelecer entre 

o ICNF, I. P., e o EMGFA. 

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

julho de 2020. — O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Soeiro de Matos Fernandes. 

(DR, 2.ª Série, n.º 161, 19ago20) 

 

 

 

 

 

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 08/31 DE AGOSTO DE 2020 
 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 

 

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA 

 

Condecorações 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 2.ª Classe, 

por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das 

Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 

dezembro, os seguintes militares: 

 

 TCor Eng (22788192) Adalberto José Guerreiro da Silva Centenico. 

 (Despacho 09jun20) 

 

 TCor Mat (01047193) Humberto Afonso Carreiras Martins; 

 Maj TS (14359089) Pedro Jorge Alagoa João; 

 Maj Eng (09063901) José Pedro Pais de Oliveira Fernandes Basto; 

 Maj TPesSecr (03899592) Carlos Manuel Fernandes Martins; 

 Maj TPesSecr (11528990) Luís Manuel Almeida Saraiva. 

(Despacho 30jul20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 

2.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao 

abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da 

Guarda Nacional Republicana: 

 

 Maj Inf (1991042) Carlos Eduardo Patronilho Rodrigues de Queiroz; 

 Maj Inf (1991076) David Teixeira Pires; 

 Maj Inf (2010991) Rui Manuel Lanita Fernandes. 

 (Despacho 26jun20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 

3.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao 

abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da 

Guarda Nacional Republicana: 

16854494
Draft
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 Cap Cav (2041105) Marcos André Albano Flambó; 

 Cap Inf (2090004) Maria Margarida Rosado Cotrim; 

 Cap Cav (2041132) Cláudio Miguel Moreira Godinho; 

 Cap Inf (2050044) Maria Luísa Faria Peixoto; 

 Cap Cav (2060032) Pedro Miguel Marques Videira; 

 Cap Inf (2090010) João Daniel Frutuoso Lourenço; 

 SMor Inf (1890384) Francisco António Morais Fraga. 

(Despacho 26jun20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 

4.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e 

das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 

dezembro, os seguintes militares: 

 

 SCh Mat (04391485) Orlando Henrique de Brito Neves; 

 SAj Mat (36911593) Armando Jorge Pinto Fernandes Sequeira; 

 SAj PesSecr (19311495) Miguel de Carvalho Sousa; 

 1Sarg Inf (18783902) Fernando Rui Lima Rodrigues; 

 1Sarg Inf (11799403) Pedro Miguel do Curral Reduto; 

(Despacho 30jul20) 

 

 SAj Mat (12338988) Carlos Maria Faustino Fernandes; 

 SAj Mat (07778494) Sérgio Nuno Costa Cardoso; 

 SAj PesSecr (10576499) Bruno da Conceição Benigno Lopes; 

 1Sarg AdMil (09987400) Simão José Marques Campos; 

 1Sarg PesSecr (03586794) Rui Alexandre Henriques Figueira; 

 1Sarg AdMil (10845295) João Paulo Ramos Miranda. 

(Despacho 14jul20) 

 

 SAj Cav (18832194) Luís Miguel Ferreira de Barros. 

(Despacho 09jun20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 

4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao 

abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da 

Guarda Nacional Republicana: 

 

 SCh Inf (1930082) Analídio da Costa Silva; 

 SCh TIE (1896177) Paulo José Santos Amaral; 

 SAj Inf (1960236) Luís Filipe Viana da Costa; 

 SAj Inf (1960826) João Paulo Raimundo Dimas; 

 SAj Inf (1960617) José Samuel Malheiro da Silva Santos; 

 SAj Cav (1970678) Sérgio José Alves Godinho; 

 SAj Inf (1950035) Ruy Lima Susano; 

 SAj Inf (1940056) Carlos Alberto Velez Trabuco; 

 SAj Cav (1940420) Raúl Amado da Fonseca; 

 SAj AdMil (1916089) João Carlos Vieira Gonçalves da Eira; 

 1Sarg Cav (1940477) Carlos José Amaro Gonçalo; 

 1Sarg Inf (2070142) Jorge Alexandre Duarte Marques; 

 CbCh Inf (1940451) Eduardo João Madeira Cavaco; 
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 Cb Inf (1970617) Carlos Manuel da Silva Carrilho. 

 (Despacho 26jun20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 

4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao 

abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o 1Sarg Mat (15186800) 

Ricardo Jorge Sardão Raposo. 

(Despacho 26jun20) 

 

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

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

de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 Terceira Classe: 

 

 Cap Art (17308601) Aires Almeida Carqueijo. 

 (Despacho 30jul20) 

 

 Quarta Classe: 

 

 SAj Inf (23556691) António Miguel de Viveiros Nóia; 

 1Sarg AdMil (02748400) Sandra Cristina Azevedo Gonçalves; 

 1Sarg Inf (03592199) Sérgio Manuel de Jesus; 

 1Sarg Inf (02235601) Élvio Emiliano Nóbrega Pinto; 

 1Sarg Inf (17576010) João Rafael Gouveia Caires; 

 1Sarg Tm (06671205) Pedro Manuel Pereira Novo. 

(Despacho 21jul20) 

 

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho, da data que 

se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e 

em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas 

das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 Maj SAR (23437392) Guilherme Guimarães Peixoto;  

 Maj SAR (10256292) Paulo Jorge Ribeiro da Silva; 

 Cap Art (18393603) Ricardo Jorge Gomes de Carvalho; 

 Cap Inf (16154303) Ivo Rodrigues Pereira; 

 Cap Inf (17440804) Tiago André de Sousa Freitas; 

 Cap Inf (18956702) Rui Filipe Jesus dos Santos; 

 Cap Inf (09141303) José Manuel Gonçalves Martins; 

 Cap Art (05847704) Henrique Cândido Martins Fonseca; 

 Cap Eng (09455902) Ricardo Abreu Figueiredo; 

 Cap Inf (17842702) Hélder Emanuel Teixeira Guedes de Vasconcelos; 

 Cap AdMil (08979604) Rui Alexandre Cerqueira Carneiro; 

 Cap Art (05779102) Ricardo Jorge Lourenço Pinto Loureiro; 

 Cap Inf (19829803) Sérgio Aurélio Cerqueira da Encarnação; 

 Ten Inf (13935604) Joel dos Santos Cardoso; 

 Ten TS (07784702) João Adelino Alves de Barros; 

 1Sarg Art (15716902) Bruno José Ferreira e Fonseca Fernandes; 
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 1Sarg Inf (00890801) José Filipe Barbosa Amorim; 

 1Sarg Inf (14417501) Luís Carlos dos Santos Baião; 

 1Sarg Mat (08140003) Sandro Filipe Cardia Milheiro; 

 1Sarg Tm (10449204) Jorge Miguel Melo de Almeida Mercê; 

 1Sarg Inf (03950303) José António Teixeira Mesquita; 

 1Sarg Inf (15154102) Paulo Ricardo Ferreira Torres; 

 1Sarg Tm (02773402) João Carlos Simões de Paiva; 

 1Sarg AdMil (06901404) Carlos José Baptista de Sousa; 

 1Sarg AdMil (09464704) Hélder José Fernandes Mendes;  

 1Sarg AdMil (03694504) Luís Filipe Vinagre Correia; 

 1Sarg Art (18454704) Joaquim Augusto Nunes Machado; 

 1Sarg Art (05002904) Rúben Miguel Pereira de Freitas Gonçalves; 

 1Sarg Cav (09870601) Luís Manuel Grãos Duros Silveira; 

 1Sarg Inf (04941903) João Manuel Teixeira Lopes; 

 1Sarg Tm (11832699) Fábio Roberto de Sousa Mendes Almeida; 

 1Sarg Art (07766603) Carlos Francisco Pedrosa Ferreira da Silva; 

 1Sarg Art (14440103) Mónica Sofia Gomez da Silva; 

 1Sarg Cav (16041604) Bruno Miguel Magro Dias; 

 1Sarg Cav (06483004) Telmo Rodrigues Oliveira Neves Carteiro; 

 1Sarg Inf (16808700) João Filipe Cachapela de Matos; 

 1Sarg Inf (07835704) David Ferreira Azevedo; 

 1Sarg Inf (16668701) José Manuel Batista Ribeiro; 

 1Sarg Inf (03208800) António Manuel Ferreira Abreu; 

 1Sarg Mus (15027602) Emanuel Alberto Oliveira Neto; 

 1Sarg Cav (10704303) Filipe Pereira Ramalho; 

 1Sarg Cav (04938504) Jorge Emanuel Silva Gomes; 

 1Sarg Inf (05656704) Daniel Tapa Gonçalves; 

 1Sarg Inf (08386300) Vítor Rodrigues Marques Tavares; 

 1Sarg Inf (02808402) Maria Elisabete Pereira Gomes. 

 (Despacho 29jul20) 

 

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da 

data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de 

competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 

Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os 

seguintes militares: 

 

 TGen  (05161381) Marco António Mendes Paulino Serronha “RCA 2018-19”; 

 TCor Inf (14776793) Vítor Sérgio Antunes Gomes “RCA 2018-19”; 

 1Sarg Inf (02657405) Pedro Alexandre Martins de Faria “Mali 2019-20”. 

(Despacho 29jul20) 

 

 Cor Art (12291384) Horácio José de Sousa Lopes “Colômbia 2019-20”; 

 Maj Inf (18650899) Jorge Miguel de Almeida Nobre Marques “Roménia 2018-19”. 

 (Despacho 24jul20) 

 

No âmbito da delegação de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento 

da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei 

n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os militares indicados a aceitarem as seguintes 

condecorações: 
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Medalha ONU 
 

The Minusca Medal – RCA 
 

 TGen  (05161381) Marco António Mendes Paulino Serronha. 

(Despacho CEME 30jul20) 

 

 TCor Inf (14377688) Delfim Constantino Valente da Fonseca; 

 Cap Inf (07503895) Mamudo Seidi.  
 

Medalha OTAN 
 

Non Article 5 – Afeganistão 
 

 Maj Art (18993698) Emanuel António Constantino Pinto. 
 

Non Article 5 – Balcãs 
 

 TCor Inf (03216189) João Manuel de Jesus Carvalho. 

(Despacho AGE 27jun20) 

 
Medalha UE 

 
The Common Security and Defense Policy Service Medal – RCA 

 

 TGen  (05161381) Marco António Mendes Paulino Serronha. 

(Despacho CEME 30jul20) 

 

 TCor Mat (01961591) Paulo Jorge Nascimento Fernandes. 

(Despacho AGE 27jun20) 

 

 

 

II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Adidos, Quadro e Supranumerários 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de 

ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, alterado pela Lei 10/2018 de 02 de março, para a 

situação administrativa que para cada um se indica, na correspondente data: 

 

Posto  A/S  NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde 

 Anterior  Atual  

 
TCor TPesSecr (06036884) João de Oliveira e Cunha Quadro art.º 173.º Adido alínea a)  19-06-20 

     n.º 2 do art.º 174.º  

TCor Cav (24437892) João Pedro Rebola Quadro art.º 173.º Adido alínea a)  24-06-20 

   Mataloto  n.º 2 do art.º 174.º  
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Posto  A/S  NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde 

 Anterior  Atual  
 

Maj Med (18503898) Ana Rita dos Reis Herculano Quadro art.º 173.º Adido alínea j) 17-06-20 

     n.º 2 do art.º 174.º 

Maj Eng (09063901) José Pedro Pais de Oliveira Quadro art.º 173.º Adido alínea a)  23-06-20 

   Fernandes Basto  n.º 2 do art.º 174.º  

 (Despacho 30jun20) 

 

 

 
III — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 
Promoções 
 
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 promoção ao posto de Brigadeiro-General do Cor Tir Cav (18503485) Paulo Manuel 

Simões das Neves de Abreu, efetuada por deliberação de 07 de agosto de 2020 do Conselho de Chefes de 

Estado-Maior e aprovada por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, em 

substituição do Ministro da Defesa Nacional, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 

03 de dezembro, datado de 10 de agosto de 2020. 

Assinado em 12 de agosto de 2020. 
Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

 (Decreto PR n.º 30/20, DR, 1.ª Série, n.º 158, 14ago20) 

 

 

 
IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES 

 
Nomeações 
 

Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) 

realizou o procedimento concursal n.º 909_CReSAP_60_10/18, repetido com o n.º 1059_CReSAP_60_10/18, 

com vista ao preenchimento do cargo Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional; 

Considerando que, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 19.º do estatuto do pessoal dirigente dos 

serviços e órgãos da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, na sua redação atual, o júri do mencionado procedimento concursal apresentou proposta 

indicando três candidatos, entre os quais se encontra o Major-General Jorge Filipe Marques Côrte-Real 

Andrade; 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto no n.º 12 do artigo 19.º do estatuto do pessoal dirigente dos 

serviços e órgãos da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, na sua redação atual, determino o seguinte: 

1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de cinco anos, renovável por igual 

período, o MGen (13030683) Jorge Filipe Marques Côrte-Real Andrade para o cargo de Subdiretor-Geral da 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. 

2 — Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 31.º do referido estatuto, o ora designado pode optar 

pelo vencimento ou retribuição da sua função, cargo ou categoria de origem. 
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3 — Para efeitos do disposto no n.º 16 do artigo 19.º do referido estatuto, a nota curricular do 

designado é publicada em anexo ao presente despacho. 

4 — O presente despacho produz efeitos no dia da tomada de posse. 

07 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

 

Nota curricular 

 

O Major-General Jorge Filipe Marques Moniz Côrte-Real Andrade é licenciado (1986) e mestre 

(2019) em Ciências Militares (Engenharia) pela Academia Militar, doutorado em Engenharia de Sistemas 

(Inteligência Artificial em apoio aos Processos de Conceção e Decisão) (2000) e mestre em Construção (Sistemas 

Periciais em apoio à Construção) (1995), ambos pelo Instituto Superior Técnico/Universidade de Lisboa. 

Está habilitado com: (i) o Engineer Officer Advanced Course, do Exército dos EUA (1989); (ii) o 

curso de Estado-Maior do Instituto de Altos Estudos Militares (1995); (iii) o curso Multinational Forces, 

da NATO School (1996); (iv) e o curso de Promoção a Oficial General do Instituto de Estudos Superiores 

Militares (2011). 

Desde julho de 2019, desempenha, em regime de substituição, o cargo de Subdiretor-Geral da 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN). É Principal National Board Member na Science 

and Technology Organization (STO) da NATO, é National Research and Technology Director na European 

Defence Agency e representante nacional no Comité Logístico da NATO. 

Anteriormente, foi Subdiretor do Instituto Universitário Militar (IUM) e Diretor do seu Centro de 

Investigação (2014-2019); Diretor do Curso de Promoção a Oficial General (2016-2019); Diretor e 

coordenador científico do mestrado em Ciências Militares — Segurança e Defesa do IUM; responsável 

pela Unidade Curricular (UC) de Planeamento Estratégico deste mestrado (2014-2019); e coordenador da 

Comissão Especializada sobre o Doutoramento em Ciências Militares (2015-2019). 

Foi representante da Defesa Nacional no painel Systems and Analysis Studies da STO da NATO 

(2011-2014). 

Foi oficial do Estado-Maior Internacional da Divisão de Planeamento e Política do Supreme 

Headquarters of Allied Powers in Europe da NATO, nos domínios das relações NATO-União Europeia 

(2003-2005), do Diálogo do Mediterrâneo e da Iniciativa de Cooperação de Istambul (2005-2006). 

Foi adjunto do General Chefe do Estado-Maior do Exército (2006-2007), comandou a Escola Prática 

de Engenharia (2007-2009) e foi Chefe de Gabinete do Comandante da Logística do Exército (2009-2010). 

Foi 2.º Comandante do Regimento de Engenharia N.º 1 (2001-2003), onde, por inerência de funções, 

desempenhou atividades de Cooperação Técnico-Militar com a República de Moçambique. 

Desempenhou funções na Divisão de Operações do Estado-Maior do Exército, de adjunto do Perito 

Militar Principal de Portugal na FINABEL (organização das Forças Terrestres de 17 países membros da 

UE) e no âmbito dos Estados-Maiores Peninsulares, e, cumulativamente, de docência no Instituto de Altos 

Estudos Militares e na Academia Militar (1995-2001). 

Foi diretor do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar e Chefe do 

Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade da Academia Militar (2011-2014). 

Na Direção dos Serviços de Engenharia (então designada Serviço de Fortificações e Obras do 

Exército) desempenhou funções de Gestão e de Fiscalização de Construções (1992-1994). 

Foi Comandante da Companhia de Pontes da Escola Prática de Engenharia (1988-1991) e Adjunto 

do Comandante de Companhia de Engenharia da Brigada Mecanizada Independente (1986-1988). 

Tem trabalhos científicos, artigos publicados e tem efetuado apresentações em eventos científicos, a 

nível nacional e internacional. 

Foi diretor de projetos de investigação relacionados com a proteção de infraestruturas contra 

explosões e é membro de comissões de acompanhamento de teses de doutoramento em curso na FCT/UNL 

relacionadas com esta temática. 

É membro da Ordem dos Engenheiros e da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Foi docente convidado da UC de Sistemas Periciais, do mestrado de Sistemas de Informação 

Geográfica, no Instituto Superior Técnico (2001-2003). 



   

330    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 08/2020                                                             2.ª Série 

 
 
 

 

Foi investigador convidado do ICIST — Grupo de Investigação em Informação e Sistemas de Apoio 

à Conceção, do Instituto Superior Técnico (1999-2003), onde desenvolveu investigação no domínio da 

Inteligência Artificial. 

(Despacho n.º 7 323/20, DR, 2.ª Série, n.º 140, 21jul20) 

 

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei Orgânica 

n.º 1-B/2009, de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de agosto, o 

seguinte: 

É nomeado, sob proposta do Governo, formulada após iniciativa do Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, o Cor Tir Cav (18503485) Paulo Manuel Simões das Neves Abreu para o cargo de 

Comandante (Mission Force Commander) da Missão de Treino da União Europeia na República Centro-Africana 

(European Union Training Mission in Central African Republic — EUTM RCA) e do Contingente Nacional 

que integra a EUTM RCA, por um período de até 14 meses, com efeitos a partir de 18 de setembro de 2020. 

Assinado em 30 de julho de 2020. 
Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

 (Decreto PR n.º 29/20, DR, 1.ª Série, n.º 149, 03ago20) 
 

Considerando que a Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, aprovada pelo Decreto-Lei 

n.º 183/2014, de 29 de dezembro, na sua redação atual, prevê, no seu artigo 7.º, o funcionamento da 

Comissão Portuguesa de História Militar (CPHM) no âmbito do Ministério da Defesa Nacional; 

Considerando que a organização e o regime administrativo e financeiro da CPHM são regulados pelo 

Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março, que dispõe, no artigo 13.º, que o Secretário-Geral é o principal 

colaborador do presidente, a quem compete coadjuvar nas suas atividades e substituir nas suas ausências e 

impedimentos, sendo nomeado, em acumulação com as funções que exercer, por despacho do Ministro da 

Defesa Nacional, sob proposta do presidente da Comissão, por um período de três anos, renovável; 

Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março, tendo sido obtida 

a anuência do Chefe de Estado-Maior do Exército e sob proposta do presidente da Comissão Portuguesa de 

História Militar, determino o seguinte: 

1 — Nomeio como Secretário-Geral da Comissão Portuguesa de História Militar, por um período de 

três anos, o Cor Art (03040483) Carlos Alberto Borges da Fonseca, que se encontra na situação de reserva 

na efetividade de serviço. 

2 — O nomeado desempenhará as funções de secretário-geral da Comissão Portuguesa de História 

Militar em acumulação com o cargo de assessor de estudos no Instituto da Defesa Nacional. 

3 — A nota curricular do nomeado é publicada em anexo ao presente despacho. 

4 — O presente despacho produz efeitos a 03 de agosto de 2020. 

29 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

 

Nota curricular 

 

O Coronel de Artilharia Carlos Alberto Borges da Fonseca é licenciado em Ciências Militares pela 

Academia Militar, pós-graduado em História Militar pela Universidade Lusíada e mestre em Ciências da 

Informação e da Documentação na variante de Arquivos pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. Também concluiu o curso especializado conducente ao mestrado em 

Estratégia no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. 

Está habilitado com mais de uma dezena de cursos de formação profissional, de que se destaca o 

curso de criptólogo e o curso de comandantes. 

Na Escola Prática de Artilharia foi Comandante de pelotão de instrução, instrutor da especialidade 

de Transmissões e Comandante interino da 1.ª Bateria de Instrução. 
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Na Escola de Sargentos do Exército foi adjunto do Comandante da 1.ª Companhia de Alunos, Diretor 

das Carreiras de Tiro, Professor de Topografia e de Armamento e Tiro. 

No Regimento de Artilharia de Costa foi Chefe da Secção de Apoio da Direção de Instrução, Oficial 

de Transmissões, Comandante da Bateria de Comando e Serviços, Comandante da 3.ª Bateria de Artilharia 

de Costa e instrutor da especialidade de Telémetro. 

Na chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões foi Chefe da Secção de Pessoal, 

Organização e Instrução, Oficial de Educação Física e Oficial de Segurança. 

No Batalhão de Informações e Segurança Militar foi Chefe da Secção de Instrução, Instrutor de 

Segurança Física das Transmissões a diversos cursos incluindo aos militares da Missão Militar Portuguesa 

que participaram no apoio às forças da ONUMOZ, Comandante da Companhia de Instrução e Professor da 

disciplina Introdução ao Pensamento Contemporâneo. 

Na Academia Militar foi Comandante da Companhia de Comando e Serviços, Chefe da Secção de 

Logística, 2.º Comandante do Aquartelamento da Academia Militar na Amadora, membro de vários júris 

de seleção dos concursos de admissão à Academia Militar e Comandante do 2.º Batalhão de Alunos. 

Enquanto docente foi Professor de História Militar, Geografia Militar, Estratégia e Relações Internacionais 

e de História Económica e Social. Ainda no âmbito do ensino, foi Diretor do curso Vestibular, Chefe do 

Departamento de Estudos Pós-graduados, Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologias Militares e 

adjunto do Diretor de Ensino. No Centro de Investigação da Academia Militar foi investigador, membro 

do Conselho Científico e Vice-Presidente da Assembleia Geral. 

No Arquivo Histórico Militar foi Subdiretor, Diretor e participante na Comissão Luso-Brasileira de 

Salvaguarda do Património Documental. 

Foi Comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 e gestor do Projeto de Reequipamento 

da Artilharia Antiaérea. 

Foi membro efetivo do Centro de Cultura Militar e Artilheira da Revista de Artilharia. 

Cumpriu duas missões em Luanda no âmbito da Cooperação Técnico-Militar com Angola, em 

2005/2006 como diretor técnico do Projeto 3 “Apoio ao desenvolvimento e funcionamento da Academia 

Militar de Angola” e em 2017/2018 como Diretor Técnico do Projeto 2 “Apoio ao Exército Angolano”. 

É assessor de estudos no Instituto da Defesa Nacional. 

Ao longo da sua carreira foi agraciado com vários louvores e condecorações concedidos por 

entidades nacionais e estrangeiras. 

(Despacho n.º 7 908/20, DR, 2.ª Série, n.º 157, 13ago20) 

 

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no 

artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnico especialista, para exercer 

funções de assessoria militar no meu gabinete, o TCor Cav (24437892) José Pedro Rebola Mataloto, com 

produção de efeitos a 01 de julho de 2020. 

2 — Para efeitos do disposto nos n.os 6, 8, 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 

de janeiro, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos, sendo os encargos com a remuneração 

de origem assegurados pelo Exército e o remanescente pelo orçamento do meu gabinete. 

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 janeiro, a nota 

curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho. 

4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica 

do Governo. 

10 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

 

Nota curricular 

 

O Tenente-Coronel de Cavalaria José Pedro Rebola Mataloto é mestre em Ciências Militares 

(Cavalaria) pela Academia Militar e pós-graduado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas e em Segurança e Defesa pelo Instituto Universitário Militar. 

Na sua formação destacam-se o Curso de Estado-Maior Exército, o Curso de Estado-Maior Conjunto, 

o NATO PsyOps Operations Planning Course, o NATO Assymetric Warfare Course e Curso Internacional 

de Estudos de Segurança Interna. 
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Prestou serviço na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, onde desempenhou várias funções de 

comando, chefia e formador. Posteriormente desempenhou funções no Gabinete do Chefe do Estado-Maior 

do Exército, no Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, no Comando das Forças 

Terrestres e no Centro Militar de Educação Física e Desportos. 

Após a conclusão do Curso de Estado-Maior Conjunto, foi professor no Instituto de Estudos 

Superiores Militares, na Área de Ensino Específico do Exército. 

No Regimento de Lanceiros N.º 2 (Amadora), foi Comandante do Grupo de Polícia do Exército, 

Chefe da Secção de Operações, Informações e Segurança e 2.º Comandante do Regimento. 

Internacionalmente, destacam-se a sua participação em operações no Kosovo, a assessoria no 

Instituto Superior de Defesa, em Moçambique, e a sua participação no grupo de trabalho Land Operations 

Working Group do NATO Standardization Office. 

(Despacho n.º 7 715/20, DR, 2.ª Série, n.º 152, 06ago20) 

 

Nomeações/Exonerações 

 

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 25.º e no n.º 2 do artigo 27.º, ambos da Lei n.º 63/2007, 

de 06 de novembro, que aprova a orgânica da Guarda Nacional Republicana (GNR), com a anuência do 

Ministro da Defesa Nacional e por proposta do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, 

nomeio para o cargo de 2.º Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana e, em acumulação, inspetor 

da guarda, o TGen (06737381) Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva, do Exército, presentemente a 

prestar serviço na GNR. 

2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 63/2007, de 06 de novembro, é exonerado do cargo 

de comandante do Comando Operacional, para o qual foi nomeado através do Despacho n.º 11 279/2018, 

de 13 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2018. 

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de julho de 2020. 

23 de julho de 2020. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento 

Cabrita. 

(Despacho n.º 7 424-C/20, DR, 2.ª Série, n.º 143, 24jul20) 

 

1 — Nos termos do disposto n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 63/2007, de 06 de novembro, que aprova 

a orgânica da Guarda Nacional Republicana (GNR), por proposta do Comandante-Geral da GNR, nomeio 

para o cargo de Comandante do Comando Operacional da GNR o TGen (00370082) José Manuel Lopes 

dos Santos Correia, do Exército, presentemente a prestar serviço na GNR. 

2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 63/2007, de 06 de novembro, é exonerado do cargo 

de inspetor da guarda, para o qual tinha sido nomeado pelo Despacho n.º 12 432/2019, de 09 de dezembro, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 30 de dezembro de 2019; 

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de julho de 2020. 

23 de julho de 2020. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento 

Cabrita. 

(Despacho n.º 7 424-D/20, DR, 2.ª Série, n.º 143, 24jul20) 

 

Considerando que a Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, aprovada pelo Decreto-Lei 

n.º 183/2014, de 29 de dezembro, na sua redação atual, prevê, no seu artigo 7.º, o funcionamento da 

Comissão Portuguesa de História Militar (CPHM) no âmbito do Ministério da Defesa Nacional; 

Considerando que a organização e o regime administrativo e financeiro da CPHM são regulados pelo 

Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março, que dispõe que o presidente desta Comissão é uma individualidade 

de reconhecido mérito científico na área da história militar, escolhido preferencialmente de entre oficiais 

das Forças Armadas, docentes universitários ou investigadores, independentemente da sua idade ou 

situação, sendo nomeado diretamente pelo Ministro da Defesa Nacional; 
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Considerando, por último, que o Major-General João Jorge Botelho Vieira Borges é possuidor de 

perfil e experiência profissionais adequados ao exercício do cargo de presidente da CPHM: 

Assim, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março, determino o seguinte: 

1 — Nomeio, por um período de quatro anos, o MGen (10523283) João Jorge Botelho Vieira 

Borges como presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. 

2 — Cessa funções o TGen (50435511) Alexandre Maria de Castro Sousa Pinto do cargo de 

presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. 

3 — A nota curricular do nomeado é publicada em anexo ao presente despacho. 

4 — O presente despacho produz efeitos a partir da tomada de posse do ora nomeado. 

21 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

 

Nota curricular 

 

O Major-General João Jorge Botelho Vieira Borges é licenciado (1984) e mestre (2015) em Ciências 

Militares (Artilharia) pela Academia Militar, mestre em Estratégia pelo ISCSP (1999) e doutorado em 

Ciências Sociais (Ciência Política) pela Universidade dos Açores (2012). 

Está habilitado com: o Curso de Estado-Maior (IAEM, 1993), o Curso de Defesa Nacional (IDN, 

2003), o Curso Terrorism and Security Studies (Marshall Center, 2006) e o Curso de Promoção a Oficial 

General (IESM, 2010). 

Ao longo da sua carreira militar foi comandante de unidades de escalão Pelotão, Companhia/Bateria 

e Batalhão, durante mais de oito anos. No Estado-Maior do Exército foi adjunto e Chefe da Repartição de 

Organização e Métodos da Divisão de Operações e delegado da Antiaérea na NATO. Na Academia Militar 

foi professor (Estratégia, Geografia Militar, Relações Internacionais, etc.), investigador, coordenador de 

grupo disciplinar, chefe de departamento e vice-presidente e fundador do Centro de Investigação 

(CINAMIL). 

Comandou o Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 (Queluz) e depois foi assessor de estudos e 

Diretor de edições no IDN. Mais tarde, foi adjunto do diretor de Ensino, chefe de departamento e 

coordenador científico na Academia Militar, em acumulação com várias funções nos diferentes órgãos da 

reforma do ensino superior militar. 

Como Major-General, foi 2.º Comandante e Diretor de Ensino na Academia Militar, em 

acumulação com funções docentes e de investigação, designadamente como professor convidado no 

mestrado em História Militar (UA) e no doutoramento em História, Defesa e Relações Internacionais 

(ISCTE). 

Foi Comandante da Academia Militar, entre 03 de maio de 2016 e 19 julho de 2020, altura em que 

foi membro do Conselho Diretivo do IUM, do Conselho do Ensino Superior Militar, da Comissão 

Especializada de Ensino do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e fundador e presidente 

da Cátedra Bernardo de Sá Nogueira. Foi ainda presidente do Conselho da Arma de Artilharia entre 2017 e 

2019. 

É conferencista em várias instituições e universidades e autor de várias obras (26 livros e 140 artigos) 

nas áreas da História Militar, da Estratégia e da Segurança e Defesa, algumas das quais agraciadas com 

prémios literários. Na área da História Militar, destacam-se as seguintes obras: 

Viriato: Um Homem, Um Povo, Uma Terra (1981); Intervenções Militares Portuguesas na Europa 

do Século XVIII (2000); A Conquista de Madrid — 1706 (2003); A Artilharia Portuguesa na Guerra 

Peninsular (2009); e como coordenador e coautor, General Fernando Tamagnini; Diário de Campanha (2018); 

Marquês de Sá da Bandeira: O Homem, o Militar e o Político (2019) e A Fundação do Exército Português 

(2020). 

É membro do conselho científico da Comissão Portuguesa de História Militar, membro integrado do 

Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, membro do Centro de Investigação 

Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, sócio efetivo e membro da direção da Revista Militar, sócio 

efetivo da Sociedade de Geografia de Lisboa, membro do conselho editorial da Revista Nação e Defesa e 

presidente da comissão executiva da Revista de Artilharia. 
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Foi agraciado com várias condecorações, de que se destaca a Grande-Oficial da Ordem Militar de 

Avis, e seis medalhas de Serviços Distintos, Grau Prata. 

(Despacho n.º 7 716/20, DR, 2.ª Série, n.º 152, 06ago20) 

 

Exonerações 

 

1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei 

n.º 11/2012, de 20 de janeiro, cessa funções de técnico especialista no meu Gabinete o TCor Art (00440093) 

José Carlos Pinto Mimoso, cargo para o qual tinha sido designado pelo Despacho n.º 10 289/2019, de 31 

de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 13 de novembro de 2019. 

2 — O presente despacho produz efeitos a 24 de julho de 2020. 

22 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Despacho n.º 7 717/20, DR, 2.ª Série, n.º 152, 06ago20) 

 

 

 

V — CURSOS, ESTÁGIOS E TIROCÍNIOS 

 
Cursos 

 
Por despacho de 12 de setembro de 2019, do Exmo. Major-General DARH, frequentaram o “3.º Curso 

de Promoção a Sargento-Chefe 2019”, que decorreu na Escola de Sargentos do Exército, no período de 28 

de outubro a 18 de dezembro de 2019, no qual obtiveram aproveitamento, os militares abaixo indicados, 

com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto A/S  NIM Nome UEO Class. 

 

 SAj  Inf  (07681789)  Hélder António Batista Gonçalves EMGFA  15,45 

 SAj  Inf  (11476391)  Carlos Alberto da Silva Barry  EMGFA  16,46 

 SAj  Inf  (00316192)  Paulo Alexandre Mendes Simão  RCmds  15,53 

 SAj  Inf  (13662491)  António Daniel Guimarães Mendes  RC6  14,62 

 SAj  Inf  (19694692)  Adriano Duarte Rodrigues  RI10  17,16 

 SAJ  Inf  (31968591)  Paulo Duarte Franco de Sousa  RG3  16,97 

 SAj  Inf  (10543790)  Fernando Manuel Rodrigues Reves Costa  RI1  15,90 

 SAj  Inf  (05364890)  Domingos Pedro Mendes Ferreira  DARH  16,52 

 SAj  Inf  (39934492)  Cláudio Luís Venâncio da Silva  RI1  16,59 

 SAj  Inf  (06309391)  Marco Paulo Rúbio Ferreira  RCmds  15,30 

 SAj  Inf  (10311891)  Fernando Jorge Botelho Figueiredo  AM  15,38 

 SAj  Inf  (02666492)  Nuno Miguel Tibério dos Santos  RAME  13,18 

 SAj  Inf  (02020992)  Jorge Manuel Marques Farfalha  RPara  15,14 

 SAj  Inf  (10994292)  Paulo Mário Noras Afonso  CCOM/EMGFA  14,80 

 SAj  Inf  (04798992)  Carlos Manuel da Costa Pereira  CTOE  14,86 

 SAj  Inf  (24008991)  Nuno Miguel Paulo Ferreira Domingues CCOM/EMGFA  16,76 

 SAj  Inf  (13491693)  João Carlos Lourenço  CmdPess  15,62 

 SAj  Inf  (00289693)  José Carlos Henriques Coimbra  ESE  14,77 

 SAj  Art  (20515691)  Miguel Ângelo Ferreira e Oliveira Brites  RA4  15,71 

 SAj  Art  (00774191)  Duarte Miguel Xavier Gomes  ZMM  15,15 

 SAj  Art  (05679791)  Joaquim Manuel Carmona Ribeiro  AgrSan  15,34 

 SAj  Art  (01421590)  Luís Miguel Montenegro Teixeira de  

    Miranda Ribeiro  RAAA1  16,19 
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 Posto A/S  NIM Nome UEO Class. 

 
 SAj  Art  (03639493)  Rui Miguel Lages Fernandes  RA4  15,18 
 SAj  Art  (13365791)  Nuno Manuel Andronico Lopes  CIGeoE  14,34 
 SAj  Art  (04368391)  Miguel Bregeiro Salgueiro Atanásio  GAC15.5AP/ 
     BrigMec  13,70 
 SAj  Art  (00054792)  Luís Gabriel Jardim Ferreira  ZMM  16,73 
 SAj  Art  (08222193)  Idílio Manuel Martins da Silva  DARH  14,64 
 SAj  Art  (13452693)  Carlos Manuel da Costa Ferreira  RA4  14,01 
 SAj  Art  (19231091)  Rodolfo Ricardo Rosmaninho dos Reis  
    Giesteira  RG3  14,94 
 SAj  Art  (08211693)  Jorge Manuel Timóteo Pires  QG/BrigRR  14,45 
 SAj  Cav  (07935993)  José Caetano Pereira Cabral  QG/ZMA  16,35 
 SAj  Cav  (19649592)  Paulo Manuel da Costa Henriques  CIGeoE  15,33 
 SAj  Cav  (13506392)  Luís Manuel Leal Martins  AM  16,20 
 SAj  Cav  (25616791)  Jorge António Carvalho Teixeira Valentim  QG/ZMM  15,84 
 SAj  Cav  (03823692)  Hugo Alexandre Gil Tomé  ZMA  16,02 
 SAj  Cav  (28029991)  José de Jesus Ferreira Fernandes  UAGME  16,54 
 SAj  Cav  (07654193)  Jorge Henrique Pinto da Silva  GCC/BrigMec  15,02 
 SAj  Eng  (14965493)  Alexandre Rafael Sucena Gameiro  
    Brogueira  RPara  17,62 
 SAj  Eng  (04308691)  Rui Manuel Marçal Mendes  RE1  16,86 
 SAj  Eng  (00637392)  Carlos Manuel Moutinho Lopes  GabCEME  16,49 
 SAj  Eng  (03848791)  Ângelo Pereira  GabCmdtBrigInt  16,21 
 SAj  Eng  (13514091)  Luís Filipe do Nascimento Morgado  RE1  15,30 
 SAj  Eng  (06825989)  Vítor Luís Costa Monteiro Lourenço  GabCmdtBrigMec  16,78 
 SAj  Eng  (13504992)  Aníbal Russo Santos Nujo  EPM  16,13 
 SAj  Eng  (03864392)  Paulo José Torres Correia  RI15  16,48 
 SAj  Tm  (09468092)  António Augusto Gomes Ferrão Júlio  RCmds  14,97 
 SAj  Tm  (01475190)  Pedro Miguel Lopes de Oliveira  EINATO  17,55 
 SAj  Tm  (13239693)  António Manuel Simões Silva  ES  15,70 
 SAj  Tm  (00866192)  Susana Maria de Oliveira Matos  EA  17,02 
 SAj  Tm  (10875791)  Vítor Avelino da Cruz  RT  16,83 
 SAj  Tm  (06896991)  Jorge Miguel Cabrita Santos  EINATO  16,44 
 SAj  Tm  (01247992)  Maria Gourete de Oliveira Salvador  DARH  16,28 
 SAj  AdMil  (14355791)  Domingos Fernandes Nunes  HFAR/PP  18,17 
 SAj  AdMil  (05374591)  Alexandre Manuel Vieira da Rosa  RCmds  15,74 
 SAj  AdMil  (08948292)  Maria Teresa Moura Alves Pereira  DFin  18,20 
 SAj  AdMil  (00362191)  Maria da Piedade Carvalho Barreiro Vara  DFin  16,14 
 SAj  AdMil  (03318393)  José Roberto Gomes Tavares  ES  18,22 
 SAj  Mat  (11928591)  Carlos Peres Robalo  CMSM  13,77 
 SAj  Mat  (18631592)  Roberto Carlos Santos Jorge Branco  JALLC  13,75 
 SAj  Mat  (05017993)  Luís Miguel da Costa Monteiro  QG/BrigInt  15,65 
 SAj  Mat  (00796892)  Carlos Fernando Picão Costa  BApSvc/BrigMec  15,35 
 SAj  Mat  (19210692)  José António de Matos  QG/BrigMec  14,12 
 SAj  Mat  (04522591)  José Alberto da Costa Rodrigues  CmdPess  16,36 
 SAj  Mat  (15047293)  João Paulo Cerqueira  RA4  14,41 
 SAj  Mat  (13906390)  Ricardo Manuel da Costa Silvério  RE1  15,13 
 SAj  Mat  (20901491)  Francisco Manuel Parracho Bêa  CMSM  16,61 
 SAj  SGE  (08274590)  Antonino Colaço de Lemos  CCOM/EMGFA  17,45 
 SAj  SGE  (00192193)  Carlos Jorge Pereira Marques  DSP  16,95 
 SAj  SGE  (11044891)  José Manuel Ferreira Domingues de  
    Almeida  UnAp/CmdPess  16,83 
 SAj  SGE  (07817891)  José Oliveira de Jesus  RI10 16,81 
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 SAj  SGE  (08764791)  Pedro Manuel Araújo da Silva Ferraz  DARH  16,87 

 SAj  SGE  (06964291)  Carlos Manuel Cascais Nero  AM  14,51 

 SAj  SGE  (10400791)  José Carlos da Piedade Duarte  EME  16,88 

 SAj  SGE  (06076392)  Luís Miguel Santos Valente  EME  16,37 

 SAj  SGE  (02875092)  Rui Pedro Roque Marceneiro  IPE 15,82 

 SAj  PQ  (17698290)  Luís Miguel Gomes Rocha  EMGFA  16,36 

 SAj  Mus  (23060492)  João Paulo Santos Rosado  QG/ZMA  16,63 

 SAj  Mus  (35535491)  Joel Neves de Oliveira  QG/ZMM  15,73 

 SAj  Mus  (16280592)  Eduardo Nuno dos Reis Guerreiro  DSP  15,67 

 
Por despacho de 02 de janeiro de 2020, do Exmo. Major-General DARH, frequentaram o “1.º Curso 

de Promoção a Sargento-Chefe 2020”, que decorreu na Escola de Sargentos do Exército, no período de 20 

de janeiro a 24 de abril de 2020, no qual obtiveram aproveitamento, os militares abaixo indicados, com a 

classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto A/S  NIM Nome UEO Class. 

 

 SAj  Inf  (06399190)  António Fernando Dias RI14  16,54 

 SAj  Inf (05774992)  José Carlos Pinto Camelo RPara  16,56 

 SAj  Inf (16019891)  Joaquim de Oliveira Magalhães RI13  17,35 

 SAj  Inf (12070692)  António Manuel de Almeida Nunes ESE  18,14 

 SAj  Inf (28146192)  Paulo Jorge Dias Carvalho QG/BrigInt  17,11 

 SAj  Inf (02869291)  Miguel Ângelo Almeida Moura PJM  16,01 

 SAj  Inf (38647493)  António José Ferreira de Oliveira AgrSan  17,37 

 SAj  Inf (38943991)  Pedro Miguel Matias Ferreira RI19  16,81 

 SAj  Inf (01985892)  Virgílio Manuel Duarte Bronze RI15  17,14 

 SAj  Inf (21455093)  Osvaldo Miguel Rodrigues Pereira EME  16,93 

 SAj  Inf (29239492)  Hugo Pedro Gomes Ferreira de Lima RPara  16,94 

 SAj  Inf (02149293) Joaquim Manuel Galhano Ferreira RC3  15,49 

 SAj  Art  (28496992)  Raimundo Grilo Queiroz CIGeoE  16,50 

 SAj  Art (33973092)  José Carlos Diogo Baião GabCEME  17,19 

 SAj  Art (04375493)  Marco Paulo Cardoso Dimas RA5  17,41 

 SAj  Art (21640292)  Bruno António Lima Rodrigues EMGFA  15,54 

 SAj  Art (21742693)  João Paulo Calado Baiana RPara  16,24 

 SAj  Art (14970391)  Paulo Jorge Carvalho da Silva EME  16,32 

 SAj  Art (26034092)  Rui Manuel Varela Pexirra EA  16,00 

 SAj  Cav  (08768792)  Rui Manuel do Pranto Sousa RL2  17,62 

 SAj  Cav (22669992)  Nuno Miguel Monteiro da Silva EME  17,64 

 SAj  Cav (23196791)  Fernando Manuel Morais Romeira EA  18,02 

 SAj  Cav (03959593)  José Augusto Ramos Ferreira CCOM/EMGFA  17,04 

 SAj  Cav (02362492)  Nelson de Sousa Cardoso EME  16,46 

 SAj  Cav (11872291)  Miguel Ângelo Gonçalves Bandeira da Cruz RL2  17,49 

 SAj  Eng  (01513991)  David Luís Vieira Marques IPE  17,08 

 SAj  Eng (03834991)  Joaquim Manuel do Carmo Patrício UAGME  17,16 

 SAj  Eng (25235592)  Carlos Jorge Saruga Bailão RC3  16,60 

 SAj  Eng (21837891)  Ricardo da Silva Mendes CFT  16,88 

 SAj  Eng (17400492)  Rui Miguel Antunes Ferreira DIE  16,93 

 SAj  Eng (20529592)  Henrique Inácio Pinto RE3  18,24 

 SAj  Eng (13931692)  Eusébio Pratas Mendes Abreu CMSM  16,53 

 SAj  Eng (11614393)  Paulo João Cardoso dos Santos UnAp/EMGFA  17,30 

 SAj  Eng (31446792)  Luís Manuel Dinis Santos ESE  17,26 

 SAj  Eng (06722792)  Ricardo Manuel Lopo Pires Barão DIE  16,44 
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 SAj  Eng (06411592)  Luís Miguel Tavares de Jesus RE1  17,25 
 SAj  Eng (35465692)  Paulo Jorge Serras Soares RE1  17,94 
 SAj  Eng (21545892)  Rui Miguel Lopes Pissarreira RE1  17,03 
 SAj  Eng (34483293)  António Miguel Lobato Pereira Castanheira CIGeoE  17,29 
 SAj  Eng (36754092)  Sérgio de Jesus Belo RE1  17,33 
 SAj  Tm  (25670091)  José Carlos Almeida da Silva UnAp/CmdPess  18,01 
 SAj  Tm (35331892)  José Carlos da Conceição Lourenço EPM  17,71 
 SAj  Tm (09737093)  António Alexandre da Silva Veloso DCSI  17,15 
 SAj  Tm (07614192)  Fernanda Maria Martins da Rosa RL2  16,43 
 SAj  Tm (12115393)  Elvira Gabriela Ferreira Fernandes Moura UAGME  16,96 
 SAj  Tm (00753991)  Teresa Maria Silvestre Lamas DCSI  16,67 
 SAj  Tm (21944691)  Mário César Colaço Arede DCSI  17,65 
 SAj  AdMil  (12072291)  José Carlos Almeida Silva RTransp  16,31 
 SAj  AdMil (09441092)  António Jorge Gonçalves Teixeira DSP  16,86 
 SAj  AdMil (18444991)  Marcelo Afonso Gomes Esteves EMGFA  17,15 
 SAj  AdMil (16205192)  Fernando Jacinto Pais António IPE  16,38 
 SAj  AdMil (16800692)  Victor Sérgio Mendes Patrício Ferreira  
    Ralha ES  16,46 
 SAj  AdMil (39099092)  Marco Paulo Afonso Português ES  16,62 
 SAj  AdMil (03264093)  Luís Miguel Castelo Rodrigues DA  16,22 
 SAj  AdMil (28514592)  João Carlos Sequeira Pereira da Costa GabCmdtBrigRR  16,50 
 SAj  AdMil (04612491)  José Francisco Estopa Pestana EME  16,40 
 SAj  AdMil (00262692)  Ana Cristina Pombeiro de Jesus RG1  17,13 
 SAj  AdMil (01306493)  Olga Maria da Silva Rodrigues Costa GabCmdtBrigRR  16,04 
 SAj  AdMil (23496492)  Carlos Adelino de Almeida Serrano RI14  16,49 
 SAj  AdMil (17332392)  José Manuel Veríssimo Alves QG/BrigRR  16,33 
 SAj  AdMil (22529592)  Ana Merícia Pereira de Afonseca UnAp/ZMM  16,78 
 SAj  AdMil (22858092)  Adelindina da Conceição Godinho Lopes DFin  16,68 
 SAj  AdMil (33261393)  Carlos Alberto Muacho Direitinho RC3  17,53 
 SAj  AdMil (36211392)  Sérgio Bruno Moutinho de Moura DSP  16,96 
 SAj  AdMil (37738293)  Paulo Jorge Martins de Lima DSP  17,49 
 SAj  Mat  (17604891)  Paulo José Gonçalves dos Reis Sanches BApSvc/BrigMec  16,67 
 SAj  Mat (04601090)  Luís Miguel Figueira Santos UAGME  16,86 
 SAj  Mat (00815492)  Rui Manuel Palmela Cruz UAGME  16,66 
 SAj  Mat (34088792)  João Manuel Roque Monteiro RMan  15,78 
 SAj  Mat (32987892)  José Paulo Alves de Magalhães RT  16,59 
 SAj  Mat (24102791)  Nuno Miguel Ribeiro Pascoal IPE  17,87 
 SAj  Mat (00918091)  Artur de Jesus Lameira CIGeoE  16,84 
 SAj  Mat (03751293)  Paulo Jorge Caiola Germano RMan  16,02 
 SAj  Mat (26650991)  João Humberto Ferreira Domingues QG/BrigInt  17,28 
 SAj  Mat (25731991)  Rui Manuel Marçal Pereira RAME  16,62 
 SAj  Mat (05491492)  António Ricardo Paulo Silva RMan  17,06 
 SAj  Mat (11868892)  Nuno Miguel Sampaio Beires Junqueira BApSvc/BrigMec  17,39 
 SAj  Mat (07650092)  Carlos Alberto Leitão da Silva AM  18,07 
 SAj  Mat (29136092)  Alcides Anselmo Martins José AM  17,42 
 SAj  Mat (24190693)  Mário João Duarte Filipe Madaleno RAAA1  17,18 
 SAj  Trans  (06208492)  João Carlos Assunção dos Santos DARH  17,39 
 SAj  Trans (28092691)  José António Carvalho Pereira ES  17,11 
 SAj  Trans (21542391)  Artur Jorge Lopes Marinho RTransp  17,70 
 SAj  PesSecr  (23053092)  Nuno Manuel Carvalho Santos ArqGEx  18,31 
 SAj  PesSecr (27945491)  Marco António Patrão Mourato DF  18,22 
 SAj  PesSecr (27456191)  Paulo Alexandre Nunes do Coito GabCEME  18,54 
 SAj  PesSecr (20695393)  Pedro Manuel de Almeida Cardeira GabCEME  18,04 
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 SAj  PesSecr (16101492)  Paulo José Jalles de Almeida CM  16,85 

 SAj  PesSecr (29179092)  Erundino de Jesus Martins DARH  17,21 

 SAj  Mus  (20508893)  José Manuel Ferreira da Cunha QG/ZMM  15,98 

 SAj  Corn/Clar (35638691)  Américo Henrique Pereira de Brito Leitão DARH  15,48 

 

 

 

VI — OBITUÁRIO 

 
Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES: 

 

2020 

 
 janeiro  21 Cor  AdMil (50632911) Fernando de Deus Ferreira de Matos; 

 abril  26 CbAdj  (49061351) João de Freitas; 

 julho  31 SCh  Inf (50840111) Serafim Teixeira; 

 agosto  01 Cap  SGE (52423711) José Moniz Leite de Melo; 

 agosto  01 SCh  Mat (50897011) Manuel Agostinho Guimarães Ferreira; 

 agosto  03 1Sarg  Corn/Clar (52720411) Manuel Maria dos Santos; 

 agosto  07 SMor  Tm (50363911) Armando Pedro Simões Oliveira; 

 agosto  07 SAj  Mus (45535759) Alfredo Maria Duarte; 

 agosto  07 Cor  Inf (51253411) Renato Gil Botelho Miranda; 

 agosto  09 SMor  SGE (51306911) José António Ferreira; 

 agosto  09 SCh  Inf (32254259) Heraclides da Conceição de Oliveira; 

 agosto  13 1Sarg  Art (50931211) Joaquim Henriques Vassalo Ferrão; 

 agosto  15 SAj  Mat (50179211) João Francisco Gomes Travanca; 

 agosto  18 SMor  Inf (50479111) José Garraio Afonso; 

 agosto  18 SCh  Med (51129511) José Maria Torneiro; 

 agosto  20 Cor  Inf (51009911) Eugénio Baptista Neves; 

 agosto  22 TCor  CBMus (51546111) Francisco Ferreira da Silva; 

 agosto  22 MGen  (51370611) Raúl François Ribeiro Carneiro Martins; 

 agosto  25 1Sarg  Med (50944011) Joaquim Maria Duro Toscano; 

 agosto  28 Cor  Inf (51401711) Joaquim de Jesus das Neves; 

 agosto  28 1Sarg  Mat (33176457) Florival Cristina. 
 

 
   
    

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 08/31 DE AGOSTO DE 2020 

 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 

 

I – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

 

Condecorações 

 

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

do Exército, que a cada um se indica, nos termos do artigo 25.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º do 

Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro de 2002, os seguintes militares em Regime de Contrato: 

 

Terceira Classe: 

 

 Ten  (12869509)  Ângela Filipa dos Santos Anastácio; 

 Ten  (04280512)  Frederico Flauzino Reguinga. 

 

Quarta Classe: 

 

 CbAdj   (16260714) Rui Domingos Brandão da Cunha; 

 CbAdj  (19404406)  José Davide do Rosário Ferreira Cardoso; 

 CbAdj  (09628911)  André Filipe Pedroso Salvador dos Reis; 

 CbAdj  (19022214) Carlos Diogo Bessa Coelho; 

 Sold  (00361514) Joana Raposo Pacheco. 

(Despacho 21jul20) 

 

Condecorados com a Medalha Comemorativa das Campanhas, por despacho, da data que se indica, 

do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas 

das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes 

militares: 

 

 Ex 1Cb (11859473) Ernesto Fernandes do Carmo “Angola 1973-74”; 

 Ex Sold  (03077973) Agostinho Gonçalves de Jesus “Angola 1974”. 

(Despacho 24jul20) 

16854494
Draft
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 Ex 1Cb (00272066) Vítor Manuel Páscoa Vieira “Guiné 1966-68”; 

 Ex 1Cb (60043472) João António Aibéo da Costa Prata “Angola 1972-74”. 

(Despacho 03ago20) 

 

 

 

II – MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Ingressos em Regime de Contrato 

 

1 — Por despacho de 22 de junho de 2020 do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo da 

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

maio de 2019, do Exmo. Major-General DARH no âmbito da subdelegação de competências conferidas 

pelo Exmo. Tenente-General AGE através do Despacho n.º 4 305/2019, de 06 de março de 2019, 

publicado no Diário da República (DR), 2.ª série — n.º 80 de 24 de abril de 2019 (Pág. 12 659), nele 

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

publicado no DR, 2.ª série — n.º 46 de 06 de março de 2019, ingressa na categoria de Praça, nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das 

Forças Armadas (EMFAR), aprovado, em anexo, ao 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 Soldado, o (07322820) Bruno dos Santos Rodrigues. 

2 — Conta antiguidade no posto de Soldado, desde 22 de junho de 2020, nos termos do n.º 2 do 

artigo 259.º do EMFAR, ficando integrado na segunda posição da estrutura remuneratória do posto de 

soldado, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua 

redação atual, em conjugação com o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 19/2019, de 20 de fevereiro, 

tendo direito ao vencimento desde 22 de junho de 2020 nos termos do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

3 — Fica inscrito na lista de antiguidade, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do EMFAR. 

23 de junho de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 7 295/20, DR, 2.ª Série, n.º 139, 20jul20) 

 

 

 

III – PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 

Cessação de Graduação 

 

Por Despacho de 15 de junho de 2020, do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, 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 06 de março, é cessada a graduação desde 

15jun20, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 74.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 

(EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, aos militares abaixo indicados: 

 

031 I Atirador 

  

 Posto  NIM  Nome 

 

 2Furr  Grad  (11068416)  Alexandre das Neves Novas 
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423 TM Exploração das Transmissões 

 

 2Furr  Grad  (10056520)  José Samuel Fernandes Abrantes 

 

18 de junho de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 7 017/20, DR, 2.ª Série, n.º 132, 09jul20) 

 

 

 

IV – COLOCAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS  

 

Pensões 

 

Em conformidade com o artigo n.º 100 do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto de 

Aposentação), publica-se a pensão mensal de reforma por invalidez que, a partir da data indicada passa a 

ser paga pela Caixa Geral de Aposentações, aos militares a seguir mencionados: 

 

1 de setembro de 2020 

  

 Posto  NIM  Nome  Pensão 

 

 1Sarg  PPI  (14052195)  Paulo Gil Lopes Ramalho  € 408,94 

 Furr  PPI  (13681671)  Vítor Manuel Morais Ferreira  € 415,44 

 1Cb  PPI  (06391763)  Albino Dias Barbosa  € 209,50 

 Sold  PPI  (07672065)  Luís Ferreira Figueiredo  € 404,44 

  (Aviso n.º 11 286/20, DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 

 

 

 

V – CONCURSOS, CURSOS E ESTÁGIOS  

 

Cursos 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 26 de   

julho de 2018 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 15 de 

junho de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Condutor de Mercadorias 

Perigosas” que decorreu na ES, no período de 30 de setembro a 07 de outubro de 2019, os militares em 

Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (12911816) Paulo Henrique Costa Micael RG2 

 1Cb (00582615) Alberto Afonso Melim da Cunha RC6 

 1Cb (18000616) Marco Miguel Brás Miranda RC3 

 1Cb (09931313) João Carlos Gomes Ferreira Dias RI13 

 1Cb (07745616) Daniel Filipe Pereira Machado CTOE 

 1Cb (11854415) Miguel Fernandes Ribeiro RMan 

 1Cb (19625615) Gonçalo Fernando Gonçalves Pires Pereira RI14 

 1Cb (13055815) Jorge Luís Sargento Sancho RI1 
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 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (05956617) Luís Filipe da Gama Gonçalves RC6 

 1Cb (12842817) Daniela Cuco Gonçalves QG/BrigRR 

 1Cb (07752316) Serhiy Radchenko RAME 

 2Cb (10598318) Daniel da Cunha Jorge RI10 

 2Cb (02135016) David Vicente Figueira UAGME 

 2Cb (00224716) Khrystyna Resler RPara 

 2Cb (01637218) Paulo Manuel Mendes de Sousa CmdPess 

 Sold (09822114) André Filipe Couto Barbosa ES 

 Sold (12336715) Bruno Filipe Rodrigues Oliveira ES 

 Sold (15744018) André Filipe Rodrigues dos Santos RA4 

 Sold (11631013) Fernando Alves Ngoia RC6 

 Sold (00321814) Fernando Manuel Gonçalves Mota ESE 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 26 de julho 

de 2018 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 16 de junho 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Cozinheiro - IEFP” que decorreu na ES, 

no período de 02 de setembro de 2019 a 05 de junho de 2020, os militares em Regime de Contrato, abaixo 

indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (19803312) Cristian António Gabriel Teixeira Gomes ES 

 1Cb (06961215) Telmo Manuel Moreira Neto ES 

 2Cb (07075818) Christophe Almeida Pires GCC/BrigMec 

 Sold (13595419) Vitorino Diogo Meneses da Silva Faria QG/ZMM 

 Sold (00136214) Patrícia Marlene Castro Nogueira ES 

 Sold (13173419) Andreia Filipa da Silva Coelho ES 

 Sold (15578519) José Manuel Cabral Relvinha UAGME 

 Sold (14418314) Luís Miguel Mendes Simões RE3 

 Sold (00576415) Sana Tchabo RA4 

 Sold (11630119) Cristiana Vieira Brás RMan 

 Sold (05825217) Fábio Diogo Costa Antunes RA5     

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 26 de   

julho de 2018 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 09 de 

junho de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso Siderotécnico” que decorreu na EA, 

no período de 07 de outubro de 2019 a 13 de março de 2020, os militares em Regime de Contrato, abaixo 

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

 

 Posto NIM Nome UEO Class. 

 

 Sold (09567015) Daniel Filipe Canhoto Leitão UMMV 18,40 

  Sold (00000421) Ricardo Jerónimo Cunha Cardoso RC6  12,30 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 11 de março 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Atendimento Público e Informação ao 



 

3.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 08/2020                                                                     191  

 

 

 

 

RV/RC” que decorreu na ES, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2020, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (01079617) Maria Rita das Neves Cunha Cmd/BrigInt 

 1Cb (16294316) Marco Rafael Pinto Xavier RI13 

 1Cb (13401114) Tânia Vanessa Lourenço Vieira RI10 

 Sold (02067217) Ricardo Jorge Condeixa Marques BIMecLag 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 11 de março 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Condutor Militar Categoria C” que 

decorreu na ES, no período de 13 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (15029316) João Pedro Vieira Resende ESE 

 1Cb (09835416) Paulo Miguel Lourenço Ferreira RE1 

 1Cb (19507015) Hélder Filipe Fernandes Moreira BAS/BrigMec 

 1Cb (04924214) Mauro Emanuel Marques Franco RC3 

 1Cb (10357117) Ana Beatriz Marques Lopes QG/BrigRR 

 1Cb (13382815) Rodrigo Ferreira da Fonseca RL2 

 1Cb (02424119) Rui Filipe Teixeira Cardoso ES 

 1Cb (07336018) Diogo Filipe Pinto Seabra CTm/BrigMec 

 1Cb (14160816) Roberto Alexandre da Silva Alves RI10 

 1Cb (03566714) Pedro Miguel Martins Mónica RAAA1 

 1Cb (16406916) Fernando Miguel Anacleto Pereira GAC/BrigMec 

 2Cb (01605819) Rúben Alexandre Marques Gomes ESE 

 2Cb (06897018) Pedro Henrique da Silva Novais BAS/BrigMec 

 2Cb (09256518) Ricardo Filipe Melo Pereira RA5 

 2Cb (06696816) Carlos Manuel Trindade do Bem RI13 

 2Cb (08440518) Ricardo Jorge Perdizio Amaral RAAA1 

 2Cb (13508519) Solange Marisa de Oliveira Pimentel ES 

 2Cb (09217718) Fábio Miguel da Silva Carvalho RE1 

 2Cb (07860212) José Batista Moreira da Mata Lavres RA4 

 2Cb (06283216) Hugo Miguel da Silva BIMecLag 

 2Cb (19636915) Carlos Miguel Pinheiro Teixeira RL2 

 Sold (03025018) Rúben Martins Cabo UAGME 

 Sold (19663915) Rúben Alexandre Valério Gonçalves RAAA1 

 Sold (07754019) Rúben André Teixeira Lé RTransp 

 Sold (10077714) Miguel Alexandre Pereira Cordeiro ES 

 Sold (12870516) Paulo Jorge Bento Miraldo Mingatos Rei RCmds 

 Sold (03423620) Nuno André Ramalho da Silva RI10 

 Sold (14931112) André Ricardo Carrasco Silva RA5 

 Sold (06324711) José Orlando Sousa Reis RL2 

 Sold (03833416) Simão Pedro Eusébio Moreira Cmd/BrigMec 

 Sold (13162017) Edgar Moreira Trigueiros RA5 

 Sold (08872114) Marcelo da Silva Cardoso Matos Cunha RE1 

 Sold (01443117) Paulo Fernando Almeida Rodrigues BAS/BrigMec 
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 Posto NIM Nome UEO 

 

 Sold (15043518) Rafael Eduardo Ferreira Pereira CMSM 

 Sold (10608917) David Manuel Graça Caetano BAS/BrigMec 

 Sold (13195815) Iúri Manuel Candeias Fernandes ES 

 Sold (19250318) Joana Filipa Araújo Castro CmdLog 

 Sold (18325518) Nelson Rafael Valente Rocha RMan 

 Sold (10866318) Leonardo João Cunha Aires RMan 

 Sold (06490119) Marco António dos Santos Soares AM 

 Sold (00398320) Diogo Miguel Cerqueira Teixeira RE1 

 Sold (19342320) Tiago Gomes Caetano AM 

 Sold (14004819) José Leandro Vieira Rabeca RTransp 

 Sold (11985216) André Simões Nascimento RAAA1 

 Sold (05940718) Vasco Diogo da Rocha Melo QG/BrigInt 

 Sold (00789317) Maria João Andrade dos Santos RPara 

 Sold (03836518) Sara da Silva Trezentos RA4 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 21 de abril de 

2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Condutor Militar Categoria C” que 

decorreu na ES, no período de 03 de fevereiro a 16 de março de 2020, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (17806316) Octávio Isidro Silva Barreto QG/ZMM 

 1Cb (08207114) Danny Steve Freitas Azevedo QG/ZMM 

 1Cb (03778012) José António Rodrigues RG3 

 1Cb (07839215) Fábio Dinarte Gomes de Freitas RG3 

 1Cb (09335216) Manuel António Sardinha Ferreira RG3 

 1Cb (13559617) Diogo Henrique Pontes Prata RG3 

 1Cb (11283316) João Vítor Jesus Camacho RG3 

 2Cb (05733816) João André Figueira da Silva RG3 

 2Cb (08338019) João Pedro Pereira Lemos RG3 

 Sold (11878313) Cláudio Rúben Marques Lopes QG/ZMM 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 09 de junho 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “3.º Curso de Condutor Militar Categoria C+E” que 

decorreu na ES, no período de 02 a 13 de março de 2020, os militares em Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (15567813) Gonçalo Filipe Rodrigues Sousa RI14 

 1Cb (07694318) Rafael José Jesus Abrunheiro RTm 

 1Cb (07745616) Daniel Filipe Pereira Machado CTOE 

 2Cb (14048118) Jorge Manuel Ribeiro Leite BApSvc/BrigMec 

 2Cb (07476718) João Luís Almeida Guimarães RTransp 

 Sold (14583015) João Miguel Santos RG3 

 Sold (05572815) Emanuel Simeão Ramos Mendonça RG3 

 Sold (17341609) Vítor Hugo Castro Correia RE3 
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Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 11 de março 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Condutor Militar - Categoria D” que 

decorreu na ES, no período de 06 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (07694318) Rafael José Jesus Abrunheiro RTm 

 1Cb (13055815) Jorge Luís Sargento Sancho RI1 

 1Cb (13804317) Carolina Gonçalves do Cima RI13 

 1Cb (18840715) Marco David Ferreira Cardoso CmdPess 

 1Cb (03701115) José Augusto da Costa Pereira ESE 

 2Cb (06199617) Vasco Manuel Fernandes Duarte RAAA1 

 2Cb (00977115) Cristiano João Lima Martins ES 

 2Cb (02694714) João Pedro Mendes Ilhéu UAGME 

 Sold (14720611) Marian Nicolae Turnea CMSM 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 19 de junho 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Condutor de VBR Panhard M11” que 

decorreu no RC3, no período de 09 de março a 05 de junho de 2020, os militares em Regime de Contrato, 

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

  

 Posto NIM Nome UEO Class. 

 

Sold (02036516) João Miguel Calhau Casqueira RC3 18,93 

Sold (02513320) Rafael Filipe Geadas da Silva RC3 18,90 

Sold (09465220) Nelson Rafael dos Santos Torres RC3 18,86 

Sold (02901119) João Alexandre Carmo Ceia RI1 18,77 

Sold (02702420) Paulo Jorge Dias dos Santos RC3 18,53 

Sold (06713120) Jéssica Filipa Machado Teixeira RC3 18,47 

Sold (06200918) Luís Afonso Pateiro Ramos RC3 17,56 

Sold (13442017) Alexandro Daniel Carneiro Pousada RC3 17,25 

Sold (06259214) Nuno João Bastos Calhaço RC3 16,94 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 09 de junho 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Condutor de VTLB URO VAMTAC ST5” 

que decorreu no RI10, no período de 18 a 29 de maio de 2020, os militares do RI15, em Regime de 

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

 

 Posto NIM Nome Class. 

 

 1Cb (07824716) Pedro Jorge de Araújo 19,37 

 1Cb (04715115) Carlos Filipe Carvalho da Silva 18,87 

 1Cb (11180916) Jorge Filipe da Silva Machado 18,75 

 Sold (10656516) Eduardo André Gutierres Caldeira 18,50 

 Sold (11645414) Mauro Reis Soares 18,37 

 Sold (17793912) David Barros Miguel 18,37 
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Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 19 de junho 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Cozinheiro” que decorreu na ES, no 

período de 06 de janeiro a 13 de março de 2020, os militares em Regime de Contrato, abaixo indicados, 

com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto  NIM  Nome  UEO  Class. 

 

 1Cb  (16896713)  Óscar de Oliveira Barbosa  RTm  15,11 

 Sold  (13349319)  Marta Andreia Machado Azevedo  CTOE  17,60 

 Sold  (11472119)  Ana Catarina Pereira de Sousa  ES  17,24 

 Sold  (07117521)  Ricardo Daniel Ribeiro Francisco  RI1  15,49 

 Sold  (15166417)  José Carlos Dinis do Coto  RMan  15,30 

 Sold  (07572117)  Alexandre Miguel Lopes Ferreira  RE1  15,26 

 Sold  (12370920)  Hélder Morgado Gomes  CmdLog  15,02 

 Sold  (00174819)  José Pedro Lima Branquinho  RTm  14,77 

 Sold  (13971918)  João Rafael de Matos Azevedo  RPara  13,86 

 Sold  (05865915)  Vasco Pereira de Sousa  RTm  13,73 

 Sold  (10084115)  Milton José Martins Arrochela  ES  12,72 

 Sold  (02012820)  Tiago Miguel Marques Timóteo  RAAA1  12,18 

 Sold  (11127915)  Hugo Ricardo dos Santos Garcia  RC6  12,18 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 19 de junho 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Dobrador de Equipamento Aéreo” que 

decorreu no RPara, no período de 20 de janeiro a 05 de junho de 2020, os militares do RPara, em Regime 

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

 

 Posto NIM Nome Class. 

 

 Sold (13468019) André Filipe de Sousa Dias 15,30 

 Sold (06714819) Leandro Manuel da Silva Nogueira 14,85 

 Sold (00362019) Rúben Miguel Rosa da Silva 13,88 

 Sold (17852418) Ruslan Polyanko 13,49 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 19 de junho 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Movimentação e Operação de 

Empilhadores” que decorreu na ES, no período de 09 a 12 de março de 2020, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 
 

 1Cb (16694515) Magda Cristina Monteiro da Silva ES 

 1Cb (09860410) Roberto José Belo Freitas RG3 

 1Cb (07745815) Marco André Andrade Rocha RG3 

 1Cb (10122213) Ricardo André Gaspar Ferreira RTm 

 1Cb (09796113) Bruno Miguel Vieira Magalhães RTm 

 2Cb (08807817) Marcelo Filipe Pinto Gonçalves GAC/BrigMec 

 2Cb (02379812) João Benício Mendes RE1 

 Sold (15720421) Ricardo Conceição Moura BtrAAA/BrigMec 

 Sold (15373216) Luís Filipe Bairua Gaião ERec/BrigMec 

 Sold (18770517) José Norberto Ramos Brito ES 
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 Posto NIM Nome UEO 

 

 Sold (13195815) Iúri Manuel Candeias Fernandes ES 

 Sold (17751615) Cristina Maria Silva Reis ES 

 Sold (11755919) Jorge Emanuel Ferreira Silva GCC/BrigMec 

 Sold (09909613) Diogo Alexandre Fernandes Pires RAME 

 Sold (17755712) Alfredo Gaspar Almeida Miguel RE1 

 Sold (14002016) Bruno Leonardo Abreu Fernandes RG3 

 Sold (02878921) João Francisco de Castro Rodrigues RT 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 20 de abril de 

2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Operador de Torre Móvel 

Multiatividades” que decorreu na ES, no período de 13 de janeiro a 04 de março de 2020, os militares em 

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

 

 Posto NIM Nome UEO Class. 

 

 1Cb (19127215) Rúben dos Santos Almeida Ribeiro RCmds 18,95 

 1Cb (05299811) Hugo Miguel Tavares Dias Costa RCmds 18,25 

 1Cb (15528117) Diogo Filipe Nogueira Falcão Costa RC3 16,35 

 Sold (10118217) Ângelo Manuel Cenrada Figueira RI1 19,30 

 Sold (05305920) Rúben Daniel Cardoso Teixeira RTm 18,60 

 Sold (06644719) João Miguel do Vale Guerra RTm 18,00 

 Sold (15494220) David Prazeres Rosado RI1 18,00 

 Sold (17694421) Tadeu Mões Pereira ES 17,18 

 Sold (11031518) João Marcelo Ramalho Marques ES 17,03 

 Sold (12938120) Carlos Filipe Lourenço de Carvalho RC6 16,38 

 Sold (02495420) Rui Manuel Vieira RI13 16,05 

 Sold (10694819) Fábio Luís Neca Janela RI14 16,05 

 Sold (02807617) Tiago Madeira Rodrigues RI13 14,75 

 Sold (17427215) Pedro Miguel Pinto Galhano BIMecLag 13,75 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 19 de junho 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Operador de Viatura Auto Pronto 

Socorro M816” que decorreu na BrigMec, no período de 09 de março a 05 de junho de 2020, os militares 

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

 

Posto NIM Nome UEO Class 

 

1Cb (00316014) Leandro Romeu Pina Cabral RI14 18,96 

1Cb (00335315) João Pedro Silva Campos RC6 14,84 

2Cb (19523618) Ricardo Jorge Bessa Freitas BApSvc/BrigMec 14,08 

2Cb (00785718) Pedro Miguel Arrozeiro Geada BApSvc/BrigMec 12,90 

Sold (13541717) David Manuel Machado Calhanas BApSvc/BrigMec 15,68 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 12 de março 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Operador VBR PANDUR II 8x8 
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VCB” que decorreu no RC6, no período de 17 de fevereiro a 10 de março de 2020, os militares do RC6 

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

 

 Posto NIM Nome Class. 

 

 1Cb (16998916) Silvano Freitas Oliveira 18,11 

 1Cb (01499516) Bruno Emanuel Loureiro Paradela 18,09 

 Sold (15742518) Rui Pedro Silva Azevedo 17,44 

 Sold (18542219) José Pedro Meireles de Sousa 16,75 

 Sold (04022613) Fábio Tomás Ferraz Bessa 16,22 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 21 de abril de 

2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Socorrismo” que decorreu na ESSM, no 

período de 13 de janeiro a 04 de março de 2020, os militares em Regime de Contrato, abaixo indicados, 

com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome UEO Class. 

 

 2Cb (00809819) Iúri Maçarico Antunes CSMC 16,24 

 2Cb (01905320) João Carlos Barreiras Soeiro DS 16,13 

 2Cb (03216616) Hélder Tavares Trindade RG2 16,11 

 Sold (11542320) José Gomes Pacheco RI14 17,48 

 Sold (07281717) Jorge Nelson Nunes Gonçalves RI1 17,00 

 Sold (14736618) Beatriz Portas Henriques Ramos CSMC 16,84 

 Sold (13914620) Maria Leonor Nobre Pedro RMan 16,84 

 Sold (11701819) Vanessa Sofia Gonçalves Ribeiro ES 16,70 

 Sold (16325920) Pedro Miguel Fonseca da Cruz RE3 16,65 

 Sold (06027819) Tiago Corçeiro Nabais UnAp/EME 16,60 

 Sold (19790016) Hugo Adriano Ribeiro Oliveira RI10 16,59 

 Sold (08411314) Vítor Hugo Gomes Fernandes RPara 16,43 

 Sold (07176320) João Miguel Silva Leal CSTSM 16,18 

 Sold (07260119) Ana Rita Carvalho Soares Madurago RE1 16,01 

 Sold (09569019) Cristiana Monteiro Ferreira RI14 15,95 

 Sold (09387818) Telma Raquel Araújo Ribeiro RA5 15,70 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 21 de abril de 

2020 pela DF, concluiu com aproveitamento o “Curso de Suporte Básico Vida c/ Desfibrilhação 

Automática Externa” que decorreu na ESSM, a 05 de março de 2020, o Sold RC (03448016) Paulo Jorge 

Guimarães Alves, do RI13, com a classificação de 19,00 valores. 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 11 de março 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso SIGDN-RHV – Formação de Utilizadores” 

que decorreu na ES, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2020, os militares em Regime de Contrato, 

abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 Sold (01394916) Sara Isabel da Cruz Pinheiro QG/BrigInt 

 Sold (17319518) Eduardo Luís Pinto Mendes RG3 
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Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 20 de abril de 

2020 pela DF, concluiu com aproveitamento o “Curso de Tratador/Condutor de Cães Militares” que 

decorreu no RPara, no período de 13 de janeiro a 13 de março de 2020, o Sold RC (16018518) Rui 

André Amendoeira Assis, do RPara, com a classificação de 16,01 valores. 

 

 

 

VI – OBITUÁRIO 

 

Faleceram os militares pensionistas abaixo mencionados da SecMat/RPFES: 

 

2020 

 

 março  09 Sold  DFA (03067369) Manuel Fernandes da Nóbrega; 

 agosto  07 1Cb  DFA (70949570) Salvador Mário; 

 agosto  11 Furr  DFA (09182471) Luís Fernando da Silva Montalvão Coelho; 

 agosto  18 Sold  DFA (03134266) Manuel António Vara; 

 agosto  21 1Cb  DFA (13305769) Hipólito José Belchior; 

 agosto  26 Sold  DFA (09439069) Manuel Pinto de Sousa. 

 

 

 

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 02/31 DE AGOSTO DE 2020 
 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 
 

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA 

 

 

Condecorações 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º e 

34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar com a Medalha Militar de Serviços 

Distintos, Grau Prata, o civil abaixo indicado: 

 

 Tecn   1Cl (91005286) Luís Filipe da Silva Quintão Caldeira  20-05-19. 

(Despacho n.º 6 636/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20) 
 

Considerando que, ao longo dos últimos seis anos, como Presidente da Câmara Municipal de Angra 

do Heroísmo, o Senhor Professor Doutor José Gabriel do Álamo de Meneses tem mantido e incentivado 

um excelente relacionamento institucional com o Exército, pautado pela postura de proximidade e 

assinalável espírito de colaboração para o Regimento de Guarnição N.º 1 e a Zona Militar dos Açores; 

Considerando a sua permanente disponibilidade e seu excecional empenho pessoal, nos múltiplos e 

variados apoios prestados pela edilidade ao Regimento de Guarnição N.º 1, dos quais se destacam a 

cedência de recursos e equipamentos com vista à manutenção e recuperação das infraestruturas militares e 

o estabelecimento de protocolos com vista a consolidar e perdurar os laços estabelecidos, com vista à 

preservação do importante património histórico da Fortaleza de São João Batista e a construção de 

equipamentos desportivos deste Regimento; 

Considerando a sua inestimável e expressiva colaboração, nos vários eventos e atividades 

desenvolvidas em Angra do Heroísmo, nomeadamente nas cerimónias comemorativas do aniversário da 

Zona Militar dos Açores e nos atos oficiais e eventos festivos do Regimento de Guarnição N.º 1, reflexo 

inequívoco da profícua cooperação existente entre o Município e o Exército Português; 

Considerando a sua constante conduta, alicerçando em valores éticos, cordialidade, altruísmo e 

espírito de missão, e ampliada por um sólido sentido de serviço público, com merecido reconhecimento e 

apreço da Instituição Militar, tornando-o justo credor de enorme respeito e consideração pública, pelo 

significativo contributo para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Regimento e da Zona 

Militar dos Açores; 

 

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

do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º, no n.º 2 

21455093
Draft
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do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do 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, o Senhor Professor Doutor José 

Gabriel do Álamo de Meneses. 

(Despacho 09mar20) 

 

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

do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 316/02, 

de 27 de dezembro de 2002, os seguintes Civis: 

 

 Ass  Tecn (91000115)  Manuel Barbosa da Cunha Rodrigues; 

 Ass  Tecn (92008994)  Noémia Pereira Cordeiro; 

  Ass  Tecn  (92001988)  Alda Maria Antunes Silva Fernandes dos Santos; 

  Ass  Tecn  (11293693)  Sandra Isabel Pereira Tavares; 

 Ass  Tecn  (92007093)  Maria de Lurdes Abrantes de Brito; 

 EGO   (91025979)  António José Batista Dias; 

 Ass  Op  (91025478)  José Manuel Mateus de Matos Brás. 

(Despacho 09jun20) 

 

 Ass  Tecn  (91007004)  Ana Teresa Passinhas Bicho Augusto. 

(Despacho 09jul20) 

 

 Ass  Op (92002197) Maria Olinda Santos Alves. 

(Despacho 08jan20) 

 

 Ass  Op  (91010001)  Olívia Ferreira Marques; 

 Ass  Op  (92009393)  Maria Aurinda Pereira Brito da Fonseca. 

(Despacho 08mai20) 

  

 Ass  Op (91002584) Manuel Fernando Mendes Guterres. 

(Despacho 21jul20) 

 

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

do Exército, 4.ª Classe por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado 

ao abrigo do artigo 25.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, o Ass Op (03081395) Paulo Alexandre Ferreira da 

Costa. 

(Despacho 27fev20) 

 

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

do Exército, 4.ª Classe nos termos do disposto, na alínea d) do n.º 1 e alínea d) do n.º 2 do artigo 26.º, na alínea d) 

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 
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Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido 

considerada ao abrigo do artigo 25.º do mesmo diploma, a Ass Op (92044081) Olinda Maria Rodrigues Leitão. 

(Despacho 17jul20) 

 

Louvores 

 

Louvo a Ass Op (92044081) Olinda Maria Rodrigues Leitão, pelas relevantes qualidades pessoais 

e profissionais demonstradas ao longo dos 38 anos em que serviu o Exército Português, sempre com 

excecional dedicação, zelo e elevada disponibilidade que lhe permitiram, com toda a naturalidade, granjear 

a estima, a consideração e a confiança de todos os que tiveram o privilégio de consigo privar. 

Colocada inicialmente na Messe de Sargentos da Escola Prática de Infantaria, desde cedo se destacou 

pela capacidade de trabalho, pela devoção ao serviço e pelo espírito de bem servir, que ali se alicerçaram e 

se mantiveram ao longo dos tempos, tendo orientado a sua conduta pelo permanente interesse na melhoria 

da confeção dos géneros e na garantia da distribuição cuidadosa e eficiente da alimentação. Posteriormente, 

e já no Regimento de Comandos, foi chamada a colaborar na Messe de Oficiais, evidenciando-se pela 

qualidade do serviço, pelos elevados padrões de desempenho alcançados, e pelo papel essencial 

desempenhado na formação dos militares e civis que consigo serviram, ao longo dos tempos naquela 

unidade, em resultado da experiência acumulada e movida por uma energia invulgar. 

O extraordinário desempenho e os relevantes atributos pessoais, onde se destacam a esmerada 

educação, cordialidade e trato fácil foram devidamente assinaladas pelo Comandante da Instrução do 

Exército que, em resultado da escassez de recursos humanos, relevou publicamente a acumulação de funções na 

Messe de Oficiais, com o apoio ao serviço na cozinha e refeitório Geral, da Unidade de Apoio do Aquartelamento 

da Amadora, onde a sua ação dedicada e esforçada, associada à capacidade técnico-profissional, foi então 

determinante para a organização e impulsão do serviço de alimentação dessa unidade. A sua ação na coordenação 

do serviço da Messe de Oficiais ficou marcada pelo fácil relacionamento humano e pela personalidade 

vincada, mas sempre bem-humorada, revelando natural facilidade para trabalhar em grupo, tendo sido 

acarinhada e respeitada pelos restantes elementos que com ela trabalharam. 

Com a transferência do Regimento de Lanceiros N.º 2 (RL2), do aquartelamento da Ajuda para o 

PM02- Amadora, a Assistente Operacional Olinda Leitão passou a prestar serviço na Messe de Oficiais do 

RL2, mantendo o trato afável, a sua natural simpatia, a firmeza de caráter e o rigor no cumprimento das 

funções que lhe foram atribuídas, apesar do acréscimo significativo de tarefas. Neste âmbito releva-se, de 

forma muito especial, o excelente ambiente de trabalho que fomentou, coadjuvando os chefes das diversas 

Equipas que integrou e o extremo rigor e elevado cuidado, colocados na gestão dos recursos materiais e 

instalações, tendo contribuído de forma muito direta para a melhoria significativa do serviço. Estes atributos 

têm sido claramente evidenciados, de forma permanente e contínua, no apoio indefetível, eficiente e 

oportuno a uma vasta gama de atividades desenvolvidas pelo RL2, onde se destacam as cerimónias 

comemorativas do Dia do Regimento, do Dia da Arma de Cavalaria, do Concurso Combinado de Equitação, 

das Festas de Natal, entre outros eventos festivos, demonstrando elevada competência profissional e uma 

inabalável vontade de bem servir e bem fazer, em todas as circunstâncias. O carinho genuíno que lhe 

devotam todos os que com ela privam é um sinal claro e inequívoco do reconhecimento da sua 

personalidade e da forma de estar amiga, atenta, empenhada e dedicada, em todos os momentos da sua vida, 

nunca regateando esforços para garantir o bem-estar de todos, sejam oficiais, sargentos, praças ou 

funcionários civis. 

No momento em que se prepara para cessar a sua ligação ao Exército Português, após trinta e oito 

anos de serviço ativo, a Assistente Operacional Olinda Maria Rodrigues Leitão é digna de ser apontada à 

consideração e ao reconhecimento público, em resultado de uma postura pautada pela afirmação dos valores 

da família militar e por ter contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 

missão do Exército Português. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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II — ADMISSÕES 

 

Nomeações e Contratos 

 

Despacho (extrato) n.º 6 349/2020 

 

Por despacho de 29 de outubro de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, é autorizada a celebração 

de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, em regime de tempo parcial de 

60%, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, para o exercício de funções na Academia Militar, do professor 

auxiliar convidado, Daniel da Silva Costa Marcos, com efeitos a 14 de outubro de 2019, nos termos dos 

artigos 15.º e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na redação dada pelo Decreto -Lei 

n.º 205/2009, de 31 de agosto, conjugado com os artigos 90.º a 92.º do Regulamento da Academia Militar, 

e os artigos 24.º e 33.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente Civil 

da Academia Militar, com a remuneração base mensal de € 1.276,73, correspondentes a 60% do 1.º escalão, 

índice 195 (nível remuneratório 32/33), da categoria de professor auxiliar, em regime de tempo integral, da 

carreira docente universitária. 

(Isento de fiscalização prévia do TC.) 

03 de junho de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 115, 16jun20) 

 

Contrato (extrato) n.º 132/2020 

 

Na sequência de procedimento concursal documental internacional, levado a efeito por despacho de 

Sua Exa. o Tenente-General AGE, de 29 de março de 2019, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado, em regime de dedicação exclusiva, nos termos da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas e do Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 448/79, de 13 de novembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e alterado 

pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, com a Professora Auxiliar, Ana Sofia Oliveira Henriques Moita, para 

ocupação de posto de trabalho no Mapa de Pessoal Civil do Exército e para o desempenho de funções na 

Academia Militar. A contratação produz efeitos a partir de 09 de março de 2020, sendo a docente remunerada, 

nos termos do disposto artigo n.º 144.º e seguintes da LTFP, pelo 1.º escalão, índice 195 (nível remuneratório 

53/54), da categoria de professor auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, da Carreira Docente 

Universitária. 

(Isento de fiscalização prévia do TC.) 

05 de junho de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 120, 23jun20) 

 

Despacho (extrato) n.º 7 111/2020 

 

Por despacho de 20 de maio de 2020 do Exmo. Tenente-general AGE, é autorizada a renovação do 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, em regime de tempo integral, no 

Mapa de Pessoal Civil do Exército, para o exercício de funções na Academia Militar, da professora auxiliar 

convidada, Paula Cristina Pires Simões, com efeitos a 01 de setembro de 2020, nos termos dos artigos 

15.º e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, 

de 31 de agosto, conjugado com o artigo 33.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de 

Pessoal Docente Civil da Academia Militar, mantendo a remuneração pelo 1.º escalão, índice 195 (nível 
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remuneratório 32/33), da categoria de professor auxiliar, em regime de tempo integral, da carreira docente 

universitária, a que corresponde uma remuneração base mensal de € 2.134,26. 

(Isento de fiscalização prévia do TC). 

26 de junho de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 135, 14jul20) 

 

Despacho (extrato) n.º 7 112/2020 

 

Por despacho de 20 de maio de 2020 do Exmo. Tenente-General AGE, é autorizada a renovação do 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, em regime de tempo integral, no 

Mapa de Pessoal Civil do Exército, para o exercício de funções na Academia Militar, do professor auxiliar 

convidado, João Paulo Neto Torres, com efeitos a 01 de setembro de 2020, nos termos dos artigos 15.º e 

31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de 

agosto, conjugado com o artigo 33.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal 

Docente Civil da Academia Militar, mantendo a remuneração pelo 1.º escalão, índice 195 (nível 

remuneratório 32/33), da categoria de professor auxiliar, em regime de tempo integral, da carreira docente 

universitária, a que corresponde uma remuneração base mensal de € 2.134,26. 

(Isento de fiscalização prévia do TC). 

26 de junho de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 135, 14jul20) 

 

Despacho (extrato) n.º 7 113/2020 

 

Por despacho de 20 de maio de 2020 do Exmo. Tenente-General AGE, é autorizada a renovação do 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, em regime de tempo integral, no 

Mapa de Pessoal Civil do Exército, para o exercício de funções na Academia Militar, da professora auxiliar 

convidada, Helena Isabel Abrantes de Gouveia Mota Veiga, com efeitos a 28 de setembro de 2020, nos 

termos dos artigos 15.º e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 205/2009, de 31 de agosto, conjugado com o artigo 33.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e 

Contratação de Pessoal Docente Civil da Academia Militar, mantendo a remuneração pelo 1.º escalão, 

índice 195 (nível remuneratório 32/33), da categoria de professor auxiliar, em regime de tempo integral, da 

carreira docente universitária, a que corresponde uma remuneração base mensal de € 2.134,26. 

(Isento de fiscalização prévia do TC). 

26 de junho de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 135, 14jul20) 

 

Despacho (extrato) n.º 7 114/2020 

 

Por despacho de 20 de maio de 2020 do Exmo. Tenente-General AGE, é autorizada a renovação do 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, a tempo parcial de 60%, no Mapa 

de Pessoal Civil do Exército, para o exercício de funções na Academia Militar, do professor auxiliar 

convidado, António Carlos Rainha Perry da Câmara, com efeitos a 01 de setembro de 2020, nos termos 

dos artigos 15.º e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 205/2009, de 31 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 33.º e a alínea e) do artigo 35.º do Regulamento 

de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente Civil da Academia Militar, mantendo a 
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remuneração a 60% do 4º escalão, índice 245 (nível remuneratório 43/44), da categoria de professor 

auxiliar, em regime de tempo integral, da carreira docente universitária, a que corresponde uma 

remuneração base mensal de € 1.608,91. 

(Isento de fiscalização prévia do TC). 

26 de junho de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 135, 14jul20) 

 

Despacho (extrato) n.º 6 874/2020 

 

Por despacho de 11 de maio de 2020 do Exmo. Tenente-General AGE, é autorizada a celebração de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, em regime de tempo parcial de 50%, 

no Mapa de Pessoal Civil do Exército, para o exercício de funções na Academia Militar, da professora 

auxiliar convidada, Daniela Cristina dos Anjos Penela, com efeitos a 26 de fevereiro de 2020, nos termos 

dos artigos 15.º e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 205/2009, de 31 de agosto, conjugado com os artigos 90.º a 92.º do Regulamento da Academia Militar, 

e os artigos 24.º e 33.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente Civil 

da Academia Militar, com a remuneração base mensal de € 1.067,13, correspondentes a 50% do 1.º escalão, 

índice 195 (nível remuneratório 32/33), da categoria de professor auxiliar, em regime de tempo integral, da 

carreira docente universitária. 

(Isento de fiscalização prévia do TC.) 

17 de junho de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 128, 03jul20) 

 

 

 

III — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Ingresso no Quadro 

 

Aviso (extrato) n.º 5 221/2020 

 

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 27 de fevereiro 

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 Técnico, 

referente ao procedimento concursal aberto através do Aviso n.º 6 274/2018, Diário da República, 2.ª Série, 

n.º 92, de 14 de maio de 2018: 

 

 Carreira/Categoria  Nome 

 

 Assistente Técnico Eva Lurdes Moniz Fanfa 

 Assistente Técnico Ana Cristina Gomes Machado 

03 de março de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 62, 27mar20) 
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Aviso (extrato) n.º 5 691/2020 

 

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 10 de março 

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 14 907/2018, Diário da República, 2.ª Série, 

n.º 200, de 17 de outubro de 2018: 

 

 Carreira/Categoria  Nome 

 

 Assistente Operacional Artur Manuel Bento Rodrigues 

 Assistente Operacional Daniel Filipe Pereira Rainho  

 Assistente Operacional Vítor Jorge Rocha Coelho 

 Assistente Operacional Luís Miguel Veigas Pereira Pinto 

12 de março de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 67, 03abr20) 

 

Aviso (extrato) n.º 6 117/2020 

 

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 12 de março de 

2020, 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 trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Técnico, referente ao procedimento 

concursal aberto através do Aviso n.º 6 274/2018, Diário da República, 2.ª Série, n.º 92, de 14 de maio de 

2018: 

 

 Carreira/Categoria  Nome 

 

 Assistente Técnico Daniel Cardoso Cunha 

13 de março de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 73, 14abr20) 

 

Aviso n.º 10 214/2020 

 

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 19 de junho 

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 5 361/2019, Diário da República, 2.ª Série, n.º 62, de 28 

de março de 2019: 

 

 Carreira/Categoria  Nome 

 

 Assistente Operacional Sandra Carina Borges Fonseca 

 Assistente Operacional Ricardo Miguel Pereira da Silva 
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 Carreira/Categoria  Nome 

 

 Assistente Operacional Nelson Ruben Domingos da Silva Sá Simões 

 Assistente Operacional Ricardo Jorge das Neves Pereira 

 Assistente Operacional Daniel Filipe Amorim Leite Gomes 

22 de junho de 2020. — O Chefe da RPC, Avelino João Carvalho Dantas, Cor Eng. 

(DR, 2.ª série, n.º 132, 09jul20) 

 

 

 

IV — PENSÕES E APOSENTAÇÕES 
 

Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 09 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: 

 

01 de junho de 2020 

  

 Nome  Função  U/E/O  Pensão 

 

 Joaquim Cruz Bernardo  Professor  DFin  € 2 933,17 

 Caetano Rita Frasquilho  Coordenador Técnico  DFin  € 1 287,41 

 Maria Fátima Fernandes Gomes  Assistente Técnica  DFin  €    963,82 

 Aurora Maria Sequeira Parro Alves Carvalho  Assistente Técnica  DFin  €    867,00 

 Graça Maria Cunha Soares Charraz  Assistente Técnica  DFin  €    619,20 

 José Manuel Gonçalves Teixeira  Encarregado Operacional  DFin  € 1 028,67 

 Paulo Rui Silva Dias  Assistente Operacional  DFin  €    643,83 

 João Eduardo Freire Correia Coelho  Assistente Operacional  DFin  €    629,59 

 Maria Clara Santos Gomes Silva Santos  Assistente Operacional  DFin  €    570,93 

 Carlos Alberto Lima Ferreira  Auxiliar de Serviço 2.ª  DFin  €    575,51 

(Aviso n.º 7 444/20, DR, 2.ª Série, n.º 89, 07mai20) 

 

01 de julho de 2020 

 

 Nome  Função  U/E/O  Pensão 

 

 Maria Helena Alves Lúcio Folgosa  Assistente Técnica  DFin  € 1 013,35 

 Óscar Gonçalo Rodrigues Madeira  Assistente Técnico  DFin  €    991,62 

 Rosa Maria Oliveira Cunha Amoroso  Assistente Técnica  DFin  €    890,97 

 Delfim Jesus Dias Pereira  Assistente Técnico  DFin  €    849,67 

 Maria Júlia Ferreira Gomes  Assistente Técnica  DFin  €    827,91 

 José Manuel Gomes Rodrigues  Encarregado Operacional  DFin  €    836,55 

 Manuel António Araújo Costa  Encarregado Operacional  DFin  €    812,01 

 Joaquim Nunes Gomes  Assistente Operacional  DFin  €    970,28 

 Jorge Luís Santos Monteiro  Assistente Operacional  DFin  €    984,58 

 Joaquina Almeida Gomes Rodrigues  Assistente Operacional  DFin  €    659,36 

(Aviso n.º 8 736/20, DR, 2.ª Série, n.º 110, 05jun20) 
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01 de agosto de 2020 

 

 Nome  Função  U/E/O  Pensão 

 
 Maria Fernanda Correia Conceição Lopes  Professora  DFin  € 1 190,35 

 Manuel Joaquim Pinto Costa  Coordenador Técnico  DFin  € 1 108,34 

 Manuel Augusto Ferreira Cordeiro  Coordenador Técnico  DFin  € 1 031,57 

 Maria Prazeres Martins Silva  Assistente Técnica  DFin  €    991,62 

 Maria Conceição Pinto Roberto  Assistente Técnica  DFin  €    898,65 

 Marlene Mota Santos Alves Lopes  Assistente Técnica  DFin  €    804,95 

 Ana Paula Silva Tomaz Cristão  Assistente Técnica  DFin  €    686,00 

 Maria Celeste Malveiro Lourenço  Assistente Técnica  DFin  €    618,64 

 Manuel Gomes Silvério Nobre  Encarregado Operacional  DFin  €    892,11 

 Fernando Gonçalo Sousa Santos  Encarregado Operacional  DFin  €    889,81 

 José Manuel Novas Velasco  Encarregado Operacional  DFin  €    861,05 

 Maria Emília Pereira Afonso Puga  Assistente Operacional  DFin  €    759,20 

 Beatriz Silva Pereira Amaral  Assistente Operacional  DFin  €    747,90 

 Maria Rosário Farinha Coelho Alves Nunes Assistente Operacional  DFin  €    539,42 

 Armando Agostinho Correia Dias  Assistente Operacional  DFin  €    425,04 

(Aviso n.º 10 068/20, DR, 2.ª Série, n.º 129, 06jul20) 

 
01 de setembro de 2020 

 

 Nome  Função  U/E/O  Pensão 

 

 Maria José Lucas Santos Nunes  Assistente Graduada Sénior  DFin  € 4 985,82 

 Maria Isabel Domingues Ramos  Assistente Graduada  DFin  € 4 506,13 

 Ana Filomena Costa Garrido Silva  Assistente Técnica  DFin  €    934,11 

 Maria Rosa Figueira Esteves Brás  Assistente Técnica  DFin  €    894,70 

 José António Rosa Alves Eufrásio  Encarregado Operacional  DFin  €    898,94 

 António Pedro Oliveira Pegado Simões  Encarregado Operacional  DFin  €    672,52 

 Eduardo José Sousa Martins  Assistente Operacional  DFin  €    848,10 

 Maria Cláudia Pereira Alves  Assistente Operacional  DFin  €    752,19 

 Fernanda Brito Lopes Rodrigues  Assistente Operacional  DFin  €    721,66 

(Aviso n.º 11 286/20, DR, 2.ª Série, n.º 151, 05ago20) 

 

 

 

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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