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I — PORTARIAS 

  

Defesa Nacional 

 

Gabinete do Ministro 

 

Portaria n.º 278/2020 

 

Através da Decisão 2 013/34/PESC do Conselho, de 17 de janeiro de 2013, foi aprovada uma missão 

militar de formação (“EUTM Mali”) com o objetivo de formar e aconselhar, no sul do Mali, as Forças 

Armadas do Mali (FAM), e contribuir para restaurar a sua capacidade militar. 

Atualmente, a EUTM Mali presta apoio à operacionalização da Força Conjunta do G5 Sael no seu 

quartel-general, provendo formação e aconselhamento às FAM, nomeadamente através de atividades 

descentralizadas nas regiões, bem como apoio educativo em matéria de direito internacional humanitário, 

proteção de civis e direitos humanos. 

A EUTM Mali, em coordenação com a MINUSMA e mediante pedido das autoridades do Mali, 

contribui também para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração no âmbito do acordo 

de paz no Mali, através da organização de ações de formação, a fim de facilitar a reconstituição das FAM. 

Por forma a melhor realizar os atuais objetivos a que se propõe, o Conselho da União Europeia 

prorrogou o mandato da missão até 18 de maio de 2020, através da adoção da Decisão (PESC) 2018/716, 

de 14 de maio de 2018. 

Portugal, como membro da União Europeia, tem participado na EUTM Mali desde 2013 e continua 

empenhado no cumprimento dos compromissos assumidos naquele âmbito, tendo o Comité Político e de 

Segurança da União Europeia nomeado o BGen (03476485) João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro 

para Comandante da Força da Missão EUTM Mali, com a adoção da Decisão (PESC) 2019/2096, de 28 de 

novembro de 2019. 

O estatuto dos militares das Forças Armadas envolvidos em missões humanitárias e de paz, fora do 

território nacional, no quadro dos compromissos internacionais assumidos por Portugal, está definido no 

Decreto-Lei n.º 233/96, de 7 de dezembro, na sua redação atual, e aplica-se aos militares das Forças 

Armadas envolvidos na missão da EUTM Mali. 

O Conselho Superior de Defesa Nacional emitiu parecer favorável sobre a continuação da 

participação das Forças Armadas na referida missão, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei 

de Defesa Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, na sua redação atual. 

A presente decisão do Governo foi comunicada à Assembleia da República, nos termos do artigo 3.º 

da Lei n.º 46/2003, de 22 de agosto. 

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º e das alíneas f) e n) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei de 

Defesa Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, na sua redação atual, e nos 

termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 233/96, de 7 de dezembro, na sua redação atual, manda 

o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, o seguinte: 

1 — Autorizo o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas a empregar e a sustentar, 

como contributo de Portugal para a missão da EUTM Mali, em 2020, os seguintes militares: 

a) Um efetivo até 12 militares para exercer funções no estado-maior da força e equipas de 

formação; 

b) Um efetivo de 6 militares para cargos adicionais, incluindo o desempenho do cargo de 

Comandante da missão por um oficial general, por um período de cinco meses, até junho de 2020. 

2 — A participação nacional identificada no número anterior fica na dependência direta do Chefe 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 
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3 — Nos termos do n.º 5 da Portaria n.º 87/99, de 30 de dezembro de 1998, publicada no Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 23, de 28 de janeiro de 1999, os militares que integram a participação nacional 

estatuída no n.º 1 da presente portaria desempenham funções em território considerado de classe C. 

4 — A presente portaria revoga a Portaria n.º 301/2019, de 12 de abril, publicada no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 85, de 3 de maio de 2019. 

5 — Os encargos decorrentes da participação nacional na missão da EUTM Mali são suportados 

pela dotação orçamental inscrita para as Forças Nacionais Destacadas. 

6 — A presente portaria produz os seus efeitos desde 1 de janeiro de 2020. 

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

(DR, 2.ª Série, n.º 55, 18mar20) 

 

Portaria n.º 312/2020 

 

O Decreto-Lei n.º 46/92, de 4 de abril, regulamenta a atribuição do Estandarte Nacional aos 

Comandos, Forças e Unidades das Forças Armadas. 

O referido diploma estabeleceu uma uniformização de procedimentos a nível das Forças Armadas 

quanto à atribuição e extinção do direito ao uso do Estandarte Nacional, bem como quanto ao modelo dos 

estandartes nacionais. 

Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 46/92, de 4 de abril, a descrição heráldica e os modelos 

das partes que constituem o padrão do Estandarte Nacional das unidades, bem como o respetivo processo 

e os prazos de substituição dos atuais estandartes nacionais, são aprovados por portaria do Ministro da 

Defesa Nacional. 

Assim, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 46/92, de 4 de abril, manda o Governo, pelo 

Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:  

Artigo 1.º 

Descrição heráldica 

É aprovada a descrição heráldica e os modelos das partes que constituem o padrão do Estandarte 

Nacional dos Comandos, Forças, Unidades e Estabelecimentos Militares, em anexo ao presente diploma e 

que dele faz parte integrante. 

 

Artigo 2.º 

Prazos 

A substituição dos atuais estandartes nacionais que não se encontrem de acordo com o padrão agora 

aprovado é feita de forma gradual e nos termos a definir por despacho dos Chefes de Estado-Maior do 

respetivo ramo, no prazo máximo de dez anos contados a partir da entrada em vigor da presente portaria. 

 

Artigo 3.º 

Norma revogatória 

São revogados os n.os 1, 2, 3 e 5 do artigo 39.º do Regulamento de Heráldica da Força Aérea, 

aprovado em anexo à Portaria n.º 309/85, de 25 de maio. 

 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

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

(a que se refere o artigo 1.º) 

 

Ordenação Heráldica — Especificações Técnicas 

 

1 — A Bandeira Nacional, sob a forma de Estandarte Nacional, é feita em seda, partida e cosida de 

verde e de vermelho. 

2 — Ao centro e brocante, o escudo das armas nacionais, assente sobre a esfera armilar de ouro; 

rodeada esta de duas vergônteas de loureiro do mesmo, cruzadas e atadas nos topos inferiores por um 

listel, no qual se inscreve como divisa e em letras maiúsculas de tipo elzevir de negro o verso 

camoniano: “ESTA É A DITOSA PÁTRIA MINHA AMADA”, igualmente legível em ambas as faces 

do Estandarte. 

3 — Tudo com a composição, dimensões e proporções constantes das figuras n.os 1 e 1A em 

apêndice; das dimensões, exclui-se o necessário para a bainha da haste. 

4 — As armas nacionais são: de prata, com cinco escudetes de azul postos em cruz, cada um deles 

carregado de cinco besantes de prata, postos em aspa; bordadura de vermelho, carregada de sete castelos 

de ouro fechados. O escudo, perfilado de prata pelo exterior. 

5 — Nos Estandartes das Unidades Navais será colocada, no canto superior do Estandarte Nacional, 

junto à tralha, uma Cruz de Cristo, filetada de ouro. 

6 — Tudo com a composição, dimensões e proporções constantes das figuras n.os 2 e 2A em 

apêndice. 

7 — Sempre que seja considerado necessário adaptar as especificações técnicas de confeção do 

Estandarte Nacional a especiais exigências de utilização ou manejo, nomeadamente em operações por 

Forças Nacionais Destacadas constituídas para o efeito, podem os mesmos ser confecionados, mediante 

despacho do Chefe de Estado-Maior de cada ramo, com as seguintes adaptações técnicas, sem que seja 

alterada a sua ordenação heráldica: 

a) Os símbolos, divisa e legendas referidos nos números anteriores são bordados a retalho e 

cordão de seda; 

b) O amarelo substitui o ouro e o branco substitui a prata; 

c) Os escudetes e o listel são orlados de negro; 

d) A esfera armilar é avivada de negro; 

e) As folhas de loureiro são avivadas do mesmo amarelo em que são bordadas. 

8 — O estandarte é guarnecido por uma gravata franjada, posta no topo inferior do ferro da lança da 

haste e fixada por um cordão grosso entrelaçado, terminando em duas borlas grandes franjadas, tudo em 

seda, da cor adotada pelo respetivo Estado-Maior. 

9 — Tem o cordão 0,008 m de diâmetro e cai ao longo da haste até 0,550 m; tem a gravata duas listas 

justapostas, com 0,200 m de largura e 0,450 m de comprimento cada uma. 

10 — A gravata, quando em repouso, no anverso do Estandarte, leva inscrita a meia altura em letras 

maiúsculas de estilo elzevir de ouro a designação do Comando, Força, Unidade ou Estabelecimento Militar 

e logo abaixo o respetivo brasão, distintivo ou símbolo heráldico do Comando, Força, Unidade ou 

Estabelecimento Militar, conforme aplicável. 

11 — A gravata, quando em repouso, no reverso do Estandarte, leva inscritas, também em letras 

maiúsculas de estilo elzevir de ouro, as legendas de honra a cujo uso haja direito (Figura n.º 3 em apêndice). 

12 — A haste do Estandarte é de madeira de castanho envernizada, com lança e conto de latão, estes 

em dourado, podendo ser constituída por dois corpos de igual comprimento, ligados por meio de parafusos, 

mas destacáveis, por forma a facilitar o acondicionamento e o transporte do Estandarte fora dos atos solenes 

em que participe (Figura n.º 4 em apêndice). A haste do Estandarte tem 0,035 m de diâmetro e o 

comprimento de 2,350 m, incluindo o ferro da lança e o conto. 
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13 — O Estandarte enfia na haste por meio da bainha, que é contínua e reforçada interiormente e a 

sua fixação é assegurada por meio de dois cordões finos de seda, entretecidos de verde e de vermelho, que 

correm nos extremos da bainha. 

14 — A suspensão do Estandarte é de cabedal envernizado, de cor adequada ao uniforme de cada 

ramo, com ponta, fivela, passador e copo de metal e terá 0,055 m de largura, tudo conforme a figura n.º 5 

em apêndice. 

15 —  Nos desfiles a cavalo, e para suporte do Estandarte, haverá uma adaptação ao estribo. 

16 — As condecorações com que os Comandos, Forças, Unidades e Estabelecimentos Militares 

foram agraciados são colocadas na haste, suspensas nos respetivos cordões (fitas) na parte inferior da lança. 

São colocadas, apenas, as seguintes condecorações: 

a) Das Ordens Honoríficas, conforme a Lei Orgânica das Ordens Honoríficas Portuguesas; 

b) Das Medalhas Militares, conforme o disposto no Regulamento da Medalha Militar; 

c) Das Ordens e Medalhas Militares Estrangeiras, após proposta do Chefe de Estado-Maior 

respetivo, parecer do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa Nacional e despacho 

do Primeiro-Ministro. 

17 — Fora das cerimónias militares e dos locais de honra em que seja exposto, o Estandarte é 

acondicionado e resguardado, designadamente para efeitos de transporte, numa funda de lona impermeável, 

forrada interiormente de seda e guarnecida com fechos de correr e cordões de gola. 

(Figura n.º 6 em apêndice). 
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(DR, 2.ª Série, n.º 62, 27mar20) 
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II — DESPACHOS 

 

Defesa Nacional 

 

Gabinete do Ministro 

 

Despacho n.º 3063/2020 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho, centralizou na Entidade de 

Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), a categoria de compra de energia que 

compreende eletricidade, combustível rodoviário e gás natural para as entidades vinculadas ao Sistema 

Nacional de Compras Públicas (SNCP), nos termos do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro, na sua 

redação atual. 

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2019, de 25 de setembro, foi autorizada a 

assunção de encargos orçamentais e a realização das despesas inerentes à aquisição de eletricidade, pelo 

Exército, para os anos de 2020 e 2021, respetivamente de € 3 513 360,62 e de € 319 396,39, a que acresce 

IVA à taxa legal em vigor, e foi delegada, com faculdade de subdelegar, no Ministro da Defesa Nacional a 

competência para a outorga dos respetivos contratos de aquisição ao abrigo do acordo quadro para o 

fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal continental (AQ-ELE). A referida 

resolução autoriza ainda que o montante previsto para o ano de 2021 possa ser acrescido do saldo apurado 

no ano anterior. 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44.º e 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, conjugados com o n.º 5 da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 157/2019, de 25 de setembro, determino o seguinte:  

1 — Subdelego, com faculdade de subdelegação, no Chefe do Estado-Maior do Exército, Gen 

(13753582) José Nunes da Fonseca, a competência para a outorga dos contratos inerentes à aquisição de 

eletricidade, celebrados ao abrigo do AQ-ELE. 

2 — O presente despacho produz efeitos à data da aprovação da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 157/2019, de 25 de setembro, ficando por este meio ratificados todos os atos praticados que 

se incluam no âmbito desta delegação de competências. 

6 de fevereiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho 

(DR, 2.ª Série, n.º 48, 9mar20) 

 

Despacho n.º 3 232/2020 

 

O Plano Setorial da Defesa Nacional para a Igualdade 2019-2021 contempla um conjunto de medidas 

assentes em três eixos de ação — Igualdade, Conciliação e Formação.  

É constituída uma Equipa de Trabalho para Igualdade no Ministério da Defesa Nacional, doravante 

designada por Gabinete da Igualdade, que responde diretamente ao Ministro da Defesa Nacional, com as 

tarefas de conceber, desenvolver, coordenar e monitorizar as políticas que promovem a igualdade e 

combatem a discriminação na área da Defesa Nacional, e as políticas relacionadas com implementação da 

Agenda Mulheres, Paz e Segurança, relevantes para a Defesa Nacional. 

O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura. 

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

 (DR, 2.ª Série, n.º 51, 12mar20) 
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Despacho n.º 3 732/2020 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2018, de 15 de fevereiro, aprovou a Estratégia Portugal 

Espaço 2030 e determinou o Espaço como um recurso fundamental para as ambições coletivas de Portugal, 

das suas empresas e instituições científicas e tecnológicas, públicas e privadas. 

No decurso de 2019, foi criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2019, de 7 de março, 

a Agência Espacial Portuguesa, com a denominação Portugal Space, com o fim de desenvolver o setor 

nacional do espaço e promover e executar a Estratégia Portugal Espaço 2030, incentivando e gerindo o 

desenvolvimento de infraestruturas, iniciativas e programas nacionais ligados ao espaço, fomentando o 

investimento, a criação de emprego qualificado e a prestação de serviços ligados a ciências e tecnologias 

do espaço e estimulando o conhecimento científico e tecnológico e a capacidade empresarial nacional no 

setor do espaço. 

A Defesa Nacional é um dos membros fundadores da Portugal Space e tem acompanhado e 

participado nas suas atividades, procurando sinergias com outros financiamentos europeus, posicionando 

as empresas nacionais ligadas à Defesa Nacional e procurando identificar novas oportunidades que 

colmatem lacunas nos nossos sistemas. 

Torna-se crucial retomar o processo de reflexão sobre aquela que deve ser a Estratégia de Defesa 

para o Espaço, quer do ponto de vista estratégico e operacional, quer do ponto de vista das oportunidades 

de investimento e inovação tecnológica. 

Assim: 

Considerando os objetivos estratégicos e operacionais definidos pela Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN), tendo declarado o espaço como um novo domínio operacional da Aliança; 

Considerando os avanços propostos pelos Estados Membros da União Europeia (UE) e a Comissão 

Europeia, em matéria espacial, nomeadamente através da criação da Direção-Geral Indústria de Defesa e 

Espaço, e através dos preparativos para a adoção de um programa espacial europeu que reflita as propostas 

contidas na Comunicação da Comissão “Uma estratégia Espacial para a Europa” e que assegure o seu 

financiamento adequado no quadro do programa Horizonte Europa; 

Considerando os objetivos definidos na estratégia nacional para o espaço, Portugal Espa ço 

2030 — PE2030; 

Considerando que o desenvolvimento de um Programa Espacial da Defesa Nacional deverá 

contribuir para os objetivos nacionais estabelecidos superiormente no Conceito Estratégico de Defesa 

Nacional, nomeadamente para a liberdade de ação dos órgãos de soberania, o regular funcionamento das 

instituições democráticas e a possibilidade de realização das funções e tarefas essenciais do Estado; 

Considerando os objetivos organizacionais estabelecidos pelo Ministério da Defesa Nacional, 

nomeadamente através do despacho n.º 50/MDN/2018, onde se determinou que “a edificação das várias 

capacidades das Forças Armadas nos diferentes programas espaciais seja concentrada num único Programa 

Espacial da Defesa — PRESDEF”, liderado pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 

(DGRDN), em coordenação com o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), “e outras 

entidades consideradas adequadas”; 

Considerando as propostas contidas no Plano de Ação para o Desenvolvimento de uma Estratégia de 

Defesa para o Espaço, preparado pela DGRDN; 

Nos termos da competência que me é conferida pelas alíneas f), g) e o) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei 

de Defesa Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, na sua redação atual, determino 

o seguinte: 

1 — É criado o Grupo de Trabalho do Programa Espacial da Defesa (GT PRESDEF), que integra 

representantes das seguintes entidades: 

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

b) Direção-Geral de Política de Defesa Nacional; 

c) Estado-Maior-General das Forças Armadas; 

d) Marinha; 

e) Exército; 

f) Força Aérea; 

g) Autoridade Aeronáutica Nacional; 
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h) Plataforma das Indústrias de Defesa (IdD); 

i) Instituto da Defesa Nacional. 

2 — Um elemento do meu Gabinete acompanha a atividade do GT PRESDEF e participa nas 

reuniões. 

3 — O Presidente do GT PRESDEF deverá diligenciar pela participação do Gabinete Nacional 

de Segurança e da Portugal Space nos trabalhos do Grupo. 

4 — No prazo máximo de 10 dias a contar da data da publicação do presente despacho, as 

entidades referidas no ponto 1 deverão indicar à DGRDN, com conhecimento ao meu Gabinete, os 

respetivos representantes. 

5 — O GT PRESDEF tem como atribuições: 

a) Desenvolver uma proposta de Estratégia da Defesa Nacional para o Espaço, respetivo plano 

de ação para a sua implementação e proposta de estrutura de governação que a deverá suportar, submetendo 

estes elementos ao meu Gabinete até 30 de junho de 2020; 

b) Assegurar a discussão e coordenação dos elementos anteriormente referidos com outras 

áreas de governação, nomeadamente dos Negócios Estrangeiros, Economia, Administração Interna, e da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e do Planeamento bem como com qualquer outra entidade que se 

julgue necessário para o alcance do objetivo proposto, integrando os seus contributos na proposta final; 

c) Identificar as linhas de orientação para o desenvolvimento do futuro Programa Espacial da 

Defesa Nacional — PRESDEF. 

6 — Aos membros do GT PRESDEF não é devida qualquer remuneração, abono ou compensação 

pelo exercício das suas funções. 

7 — O apoio logístico às atividades GT PRESDEF é assegurado pela DGRDN. 

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

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

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

(DR, 2.ª Série, n.º 61, 26mar20) 

 

Despacho n.º 3 733/2020 

 

No contexto da valorização das Forças Armadas, o Plano de Ação para a Profissionalização do 

Serviço Militar, aprovado em 12 de abril de 2019, tem por objetivo valorizar a profissão militar e os 

militares que a desempenham, através de uma abordagem sistémica que garanta um equilíbrio entre a 

capacidade de gerar candidatos ao serviço militar, de manter os efetivos nas fileiras, e de valorizar o 

percurso nas Forças Armadas, potenciando a transição dos militares para o mercado de trabalho civil. 

Tendo em conta que este plano de ação compreende medidas desenvolvidas por três eixos 

estratégicos — recrutamento, retenção e reinserção — e um eixo de suporte — o sistema de informação da 

profissionalização —, associadas a objetivos e metas quantitativas e respetiva calendarização, a sua 

implementação e execução atempada pressupõem um esforço contínuo e sintonizado de todos os 

intervenientes. 

Para garantir uma eficaz monitorização e coordenação do processo de implementação das medidas 

previstas no Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, numa ótica de melhoria contínua 

e de sustentabilidade do modelo da profissionalização, que urge garantir, importa constituir uma omissão 

de Acompanhamento do mesmo. 

Assim, determino: 

1 — É constituída uma Comissão de Acompanhamento do Plano de Ação para a 

Profissionalização do Serviço Militar, a qual terá a seguinte composição: 

a) General Luís Valença Pinto, que assume as funções de coordenador; 

b) Um representante do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas; 

c) Um representante do Chefe do Estado-Maior da Armada; 

d) Um representante do Chefe do Estado-Maior do Exército; 
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e) Um representante do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea; 

f) Um representante do Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional. 

2 — Cabe aos Chefes do Estado-Maior e ao Diretor-Geral mencionados nas alíneas b) a f) do 

número anterior indicar ao coordenador da Comissão, no prazo de 5 dias contados da assinatura do presente 

despacho, os nomes dos respetivos representantes, os quais devem ser, consoante o caso, oficiais generais 

ou dirigente intermédio ou superior. 

3 — Compete à Comissão prosseguir os seguintes objetivos: 

a) Acompanhar e avaliar a implementação do plano de ação; 

b) Elaborar relatórios trimestrais de execução do plano de ação, a submeter à consideração do 

Ministro da Defesa Nacional e da Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes; 

c) Propor, sempre que relevante, medidas de atualização ao plano de ação e de correção aos 

constrangimentos verificados na sua implementação. 

4 — Pode o Coordenador da Comissão solicitar, sempre que se justifique, reuniões com o Ministro 

da Defesa Nacional e com a Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes. 

5 — Os elementos que compõem a Comissão não auferem qualquer remuneração ou abono pelo 

desempenho de funções. 

6 — A Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional assegura o apoio logístico e administrativo 

necessário ao funcionamento e aos trabalhos da Comissão. 

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

(DR, 2.ª Série, n.º 61, 26mar20) 

 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 

 

Despacho n.º 3 235/2020 

 

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

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

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

das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo 

presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da 

OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das 

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

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

o STANAG 2 370 EOD (Edition 04) (Ratification Draft 01) — Inter-Service Improvised Explosive Device 

Disposal Operations on Multinational Deployments — A Guide For Staff Officers/Operators — AEODP-03 

Edition D, com implementação futura na Marinha e com implementação na data da sua publicação no Exército. 

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

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

(DR, 2.ª Série, n.º 51, 12mar20) 

 

Despacho n.º 3 236/2020 

 

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

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

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

das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo 

presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da 

OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das 
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competências que lhe foram delegadas, nos termos da alínea i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

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

o STANAG 1 176 MAROPS (Edition 08) — NATO Procedures for Maritime Situational Awareness and 

Responding to Incidents of Intrusion and Harassment — ATP-101 Edition B, com implementação na data 

da sua publicação na Marinha e no Exército. 

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

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

(DR, 2.ª Série, n.º 51, 12mar20) 

 

Despacho n.º 3 238/2020 

 

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

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

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

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

multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de 

Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da 

Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram delegadas, nos termos da alínea i) do n.º 1, 

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

Série, de 04 de março, Portugal ratifica o STANAG 2 449 (Edition 3) — Training in the Law of Armed 

Conflict, com implementação à data da sua promulgação, no Exército e com implementação futura na 

Marinha e na Força Aérea. 

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

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

(DR, 2.ª Série, n.º 51, 12mar20) 

 

Despacho n.º 3 736/2020 

 

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

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

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

das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo 

presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da 

OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das 

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

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

STANAG 7 090 (EDITION 7) — GUIDE SPECIFICATION (MINIMUM QUALITY STANDARDS) FOR 

NATO GROUND FUELS (F-54, F-58, F-67, F-63), com implementação à data da sua promulgação, no 

Exército e três meses após, na Marinha e na Força Aérea com reservas. 

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

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

(DR, 2.ª Série, n.º 61, 26mar20) 

 

Despacho n.º 3 738/2020 

 

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

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 
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Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento 

das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo 

presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da 

OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das 

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

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

STANAG 2 617 LCEG (Edition 01) — Allied Logistics Publications for Explosive Safety and Munitions Risk 

Management (ESMRM) in NATO Planning, Training and Operations — ALP-16 Edition A, com implementação 

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

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

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

(DR, 2.ª Série, n.º 61, 26mar20) 

 

Despacho n.º 3 739/2020 

 

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

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

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

missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo presentes 

os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por 

despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe 

foram delegadas, nos termos da alínea i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica STANAG 3 318 AMD (Edition 

08) — Aeromedical Aspects of Aircraft Accident and Incident Investigation — AAMedP-1.7 Edition B, com 

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

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

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

(DR, 2.ª Série, n.º 61, 26mar20) 

 

Despacho n.º 3 740/2020 

 

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

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

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

das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo 

presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da 

OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das 

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

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

STANAG 7 192 AMD (Edition 01) — Principles Underpinning Medical Standards for Operators of 

Unammanned Aerial Systems (UAS) — AAMedP-1.25, Edition A, com implementação na data da sua 

publicação no Exército e na Força Aérea. 

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

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

(DR, 2.ª Série, n.º 61, 26mar20) 
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Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 

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

 

Despacho n.º 3 508/2020 

 

Delegação de competências no adjunto para o Planeamento e Coordenação 

 

1 — Nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei Orgânica de Bases da 

Organização das Forças Armadas (LOBOFA), aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, 

alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, e no n.º 8 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 184/2014, de 29 de dezembro, delego no Adjunto para o Planeamento e Coordenação, 

TGen (11063282) António Martins Pereira, as competências que me estão legalmente conferidas 

para a prática dos seguintes atos administrativos relativos à gestão do pessoal militar e civil que integra 

o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA): 

a) Nomear, exonerar, transferir e prorrogar comissões de serviço, relativamente ao pessoal militar 

até ao posto de Capitão-de-Fragata/Tenente-Coronel (CFR/TCOR), inclusive, exceto no âmbito dos cargos 

internacionais e das missões militares no estrangeiro; 

b) Autorizar a inscrição e participação de pessoal em reuniões, seminários, estágios, ações de 

formação ou outras missões de serviço, em território nacional e ao estrangeiro, inseridas em planos 

aprovados, após a respetiva cabimentação; 

c) Qualificar como acidente em serviço e autorizar o processamento das correspondentes 

despesas com a reparação de danos emergentes até ao montante de € 5 000,00; 

d) Conceder as licenças previstas no Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual; 

e) Conceder o estatuto do trabalhador-estudante e facilidades para a prática de atividades 

desportivas; 

f) Relativamente ao pessoal civil, o seguinte: 

i) Autorizar a abertura de procedimento concursal para preenchimento de lugares no mapa de 

pessoal e a prática de todos os atos subsequentes, incluindo nomear júris, com exceção da decisão de 

recursos hierárquicos; 

ii) Celebrar contratos de trabalho em funções públicas, bem como proceder a modificações 

contratuais ou à extinção desses contratos, exceto por motivos disciplinares; 

iii) Autorizar as comissões de serviço e a mobilidade ou cedência do pessoal; 

iv) Autorizar a acumulação de funções públicas ou privadas, nos termos do disposto nos artigos 

21.º a 24.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, na sua redação atual; 

v) Autorizar a prestação de trabalho suplementar em dias úteis, nos dias de descanso semanal, 

obrigatório ou complementar, e nos feriados, nos termos do disposto nos artigos 120.º e 121.º da LTFP; 

vi) Conceder licenças e autorizar o regresso ao serviço; 

vii) Autorizar assistências à família previstas na lei; 

viii) Autorizar a prestação de trabalho a tempo parcial e as alterações ao horário de trabalho; 

ix) Presidir ao conselho coordenador da avaliação e homologar as avaliações no âmbito do 

sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP), nos termos 

definidos pelos n.os 1 e 3 do artigo 58.º e n.º 3 do artigo 60.º da Lei n.º 66/2007, de 28 de dezembro, na sua 

redação atual; 

x) Propor a apresentação do pessoal à junta médica competente, para efeitos de verificação de 

incapacidade para o serviço; 

xi) Decidir sobre processos por acidente ou doença, exceto nos casos em que tenha ocorrido a 

morte ou o desaparecimento da vítima. 

g) Outros atos correntes no âmbito da gestão do pessoal sobre os quais tenha havido despacho 

orientador prévio. 
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2 — Excluem-se da delegação conferida pelo número anterior os atos administrativos relativos à 

gestão do seguinte pessoal: 

a) Pessoal militar e civil afeto ao Instituto Universitário Militar e ao Hospital das Forças 

Armadas; 

b) Oficiais Generais que não estejam na sua dependência direta; 

c) Pessoal militar e civil afeto ao meu Gabinete. 

3 — Nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 11.º da LOBOFA e no n.º 8 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 184/2014, de 29 de dezembro, delego no identificado Adjunto para o Planeamento e 

Coordenação, as competências que me estão legalmente conferidas para atribuir o Distintivo de Exercício 

de Funções de Comando, Direção ou Estado-Maior no Estado-Maior-General das Forças Armadas, a 

oficiais superiores, no estrito cumprimento dos procedimentos aprovados, sem faculdade de subdelegação. 

4 — Ainda nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 11.º da LOBOFA e no n.º 8 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 184/2014, de 29 de dezembro, delego no identificado Adjunto para o 

Planeamento e Coordenação, as competências que me estão legalmente conferidas para a prática dos 

seguintes atos administrativos: 

a) Autorizar as deslocações de serviço, em território nacional, no âmbito da competência 

delegada pela alínea b) do n.º 1 do presente despacho, bem como o processamento das respetivas despesas 

com a deslocação, estada e o abono das correspondentes ajudas de custo; 

b) Autorizar a condução de veículos afetos ao EMGFA e os demais atos de gestão do parque de 

veículos do Estado, nos termos do Regulamento de Uso de Viaturas nas Forças Armadas e do Regime 

Jurídico do Parque de Veículos do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto, na 

sua redação atual; 

c) Autorizar a disponibilização, com vista à reafetação ou alienação dos bens móveis afetos ao 

EMGFA, que não revistam a natureza de material militar, bem como para ordenar a destruição ou remoção 

dos que se mostrem insuscetíveis de reutilização e, ainda, para autorizar a entrega desses bens 

disponibilizados por conta do preço a pagar em quaisquer contratos públicos, nos termos do disposto nos 

artigos 266.º-A a 266.º-C do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, na sua redação atual; 

d) Autorizar a requisição de passaportes de serviço oficial, nos termos dos artigos 30.º e seguintes 

do Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, na sua redação atual, a favor de pessoal em missão de serviço 

público ao estrangeiro e cuja deslocação constitua encargo do EMGFA; 

e) Assinar a Ordem de Serviço do EMGFA. 

5 — Nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o 

disposto no n.º 3 do artigo 2.º, no n.º 1 do artigo 5.º e no n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 184/2014, de 

29 de dezembro, delego no identificado Adjunto para o Planeamento e Coordenação, com faculdade de 

subdelegação, a competência que me é conferida  pela  alínea  a) do n.º 1 do artigo 17.º  do  Decreto-Lei  

n.º 197/99, de 8 de junho, para: 

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

obras públicas até ao limite de € 20.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Assinar eletronicamente os documentos carregados nas plataformas eletrónicas de formação 

de contratos públicos, mediante a utilização de certificado de assinatura eletrónica qualificada, nos termos 

do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, com faculdade de subdelegação aos militares 

e civis que, na dependência hierárquica do identificado Adjunto para o Planeamento e Coordenação, 

exerçam funções no âmbito da contratação pública. 

6 — Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 e no n.º 3 do Despacho n.º 12 428/2019, de 16 de 

dezembro, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 250, de 30 de 

dezembro de 2019, subdelego no identificado Adjunto para o Planeamento e Coordenação, sem a faculdade 

de subdelegação, a competência para autorizar, de acordo com os procedimentos estabelecidos, os 

processamentos relativos a deslocações em missão oficial ao estrangeiro no âmbito da competência 

conferida pela alínea b) do n.º 1 do presente despacho. 
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7 — As competências delegadas pelos n.os 1 e 4 do presente despacho podem ser subdelegadas, nos 

Oficiais Generais na dependência direta do identificado Adjunto para o Planeamento e Coordenação. 

8 — É revogado o Despacho n.º 4 609/2019, de 16 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, n.º 87, de 7 de maio de 2019. 

9 — O presente despacho produz os seus efeitos a partir da data da sua assinatura, ficando por este 

meio ratificados todos os atos praticados pelo identificado Adjunto para o Planeamento e Coordenação, que 

se incluam no âmbito desta delegação e subdelegação de competências e que tenham sido praticados desde 

o dia 26 de outubro de 2019 até à entrada em vigor do presente despacho. 

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

Ribeiro, Almirante. 

(DR, 2.ª Série, n.º 57, 20mar20) 

 

Instituto Universitário Militar 

 

Despacho n.º 3 873/2020 

 

Considerando a necessidade de regular os procedimentos que, no Instituto Universitário Militar 

(IUM), permitem a creditação de formação anterior e ou de experiência profissional com vista ao 

prosseguimento de estudos para obtenção de grau académico ou diploma, de acordo com o regime jurídico 

definido pelo artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 107/2008, 

de 25 de junho, 230/2009, de 14 setembro, 115/2013, de 7 de agosto, 63/2016, de 13 de setembro, e 65/2018, de 

16 de agosto, que aprova o Regime Jurídico dos Graus Académicos e Diplomas do Ensino Superior 

(RJGADES); 

Considerando as especificidades do ensino superior militar, consignadas no Decreto-Lei n.º 249/2015, de 

28 de outubro; 

Ao abrigo do disposto nos números 1 e 5 do artigo 5.º em conjugação com o preceituado no ponto 

vii), da alínea d) do n.º 3 do artigo 34.º do Estatuto do IUM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2015, de 

28 de outubro, determino a aprovação do Regulamento de Creditação de Formação e de Experiência 

Profissional do Instituto Universitário Militar, em anexo ao presente despacho e que dele faz parte 

integrante, entrando em vigor após a sua publicação em 2.ª Série do Diário da República, nos termos do 

previsto no respetivo artigo 15.º do RCFEIUM. 

28 de fevereiro de 2020. — O Comandante, Manuel Fernando Rafael Martins, Tenente-General. 

 

ANEXO I 

Regulamento de Creditação de Formação e de Experiência Profissional 

do Instituto Universitário Militar (RCFEPIUM) 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento estabelece os princípios e as normas para a creditação, por parte do IUM, de 

formações anteriores e experiências profissionais adquiridas, com vista ao prosseguimento de estudos. Nos 

termos e no cumprimento do disposto nos artigos 45.º, 45.º-A e 45.º-B do RJGADES. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1 — O presente regulamento aplica-se aos processos de creditação de formação académica e 

experiência profissional com vista ao prosseguimento de ciclos de estudos do IUM, nos termos do artigo 

45.º do RJGADES, excluindo-se as Unidade Orgânicas Autónomas que desenvolverão os seus próprios 

regulamentos. 
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2 — A atribuição de créditos pode ser total ou parcialmente condicionada à realização de 

procedimentos de avaliação complementar de conhecimentos, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º deste 

regulamento. 

3 — O processo de creditação pode ter lugar no decurso do ciclo de estudos. 

4 — Quando a creditação for requerida durante o processo de candidatura, ela não é condição 

suficiente para ingresso no ciclo de estudos ou curso e só produz efeitos após admissão e matrícula nesse 

mesmo ciclo de estudos ou curso. 

5 — Este regulamento não se aplica aos cursos de Promoção a Oficial Superior, Curso de Estado-Maior 

Conjunto e Curso de Promoção a Oficial General, nos quais está vedada a creditação de qualquer experiência 

profissional ou formação obtida fora do IUM. 

 

Artigo 3.º 

Conceitos 

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, entende-se por: 

a) Área científica — domínio restrito da pesquisa científica e da organização e sistematização do 

conhecimento científico; 

b) Ano/Semestre/Trimestre curricular — as partes do plano de estudos do curso que, de acordo 

com o respetivo instrumento legal de aprovação, devam ser realizadas pelo discente, quando em tempo 

inteiro e regime presencial, no decurso de um ano, um semestre ou um trimestre letivo, respetivamente; 

c) Creditação — o processo conducente à atribuição de créditos; 

d) Creditação de formação certificada — processo de atribuição de créditos do European Credit 

Transfer System (ECTS) em áreas científicas dos cursos técnicos superiores profissionais dos ciclos de estudos 

conducentes aos graus de licenciado, de mestre e de doutor, em resultado da formação certificada, com base no 

princípio do reconhecimento mútuo do valor da formação realizada e das competências adquiridas; 

e) Creditação de experiência profissional e de outra formação — processo de atribuição de 

créditos ECTS, em áreas científicas nos ciclos de estudos ou cursos ministrados pelo IUM, em resultado de 

uma efetiva aquisição de competências decorrente de experiência profissional ou científica e outras 

formações de nível adequado e compatível com os ciclos de estudo ou cursos em causa. 

f) Crédito — a unidade de medida do trabalho do estudante sob todas as suas formas, 

designadamente sessões de ensino de natureza coletiva, sessões de orientação pessoal de tipo tutorial, 

estágios, projetos, trabalhos no terreno, estudo e avaliação; 

g) Créditos de uma área científica — o valor numérico que expressa o trabalho que deve ser 

efetuado por um estudante numa determinada área científica; 

h) Créditos de uma unidade curricular — o valor numérico que expressa o trabalho que deve ser 

efetuado por um estudante para realizar uma unidade curricular; 

i) Competências — Capacidade comprovada para utilizar os saberes, aptidões e capacidades 

pessoais de que se é detentor, seja em contexto de estudo, no exercício de atividade profissional, ou no 

desenvolvimento social ou pessoal; 

j) Formação certificada — Formação confirmada através de certidão ou diploma, passados por 

Instituições de Ensino Superior, nacionais ou estrangeiras, ou outras Instituições devidamente 

reconhecidas, desde que a formação seja de nível superior ou pós-secundário; 

k) Horas de contacto — o tempo utilizado em sessões de ensino de natureza coletiva, 

designadamente em salas de aula, laboratórios ou trabalhos de campo, e em sessões de orientação pessoal 

de tipo tutorial; 

l) Plano de estudos de um curso — o conjunto organizado de unidades curriculares em que um 

estudante deve obter aprovação para: 

(1) A obtenção de um determinado grau académico; 

(2) A conclusão de um curso não conferente de grau; 

(3) A reunião de uma parte das condições para obtenção de um determinado grau académico. 

m) Unidade curricular — a unidade de ensino com objetivos de formação próprios que é objeto 

de inscrição administrativa e de avaliação traduzida numa classificação final. 
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Artigo 4.º 

Regras e princípios gerais sobre creditação 

1 — Para efeitos do disposto neste regulamento, no IUM aplicam-se as regras da creditação em 

conformidade com os artigos 45.º, 45.º-A e 45.º-B do RJGADES. 

2 — O processo de creditação resulta num número determinado de créditos, que tem por efeito isentar 

o discente da aquisição de igual número de créditos previstos pelo plano curricular do curso de destino. 

3 — A creditação fundamenta-se nos processos de identificação da formação e das competências 

detidas pelo requerente, a partir da análise dos elementos descritivos pertinentes relativos aos cursos 

conferentes de grau académico, às formações não conferentes de grau académico ou profissionais, nos 

termos definidos pelos artigos subsequentes, bem como da sua relevância para o curso de destino, tidos em 

conta os objetivos gerais e específicos deste e a distribuição dos mesmos pelas unidades curriculares 

previstas no seu plano curricular. 

4 — Os créditos são atribuídos em uma ou mais das seguintes formas: 

a) Em uma ou mais unidades curriculares específicas, constantes do plano de estudos do curso 

de destino, em cujos objetivos se incluam as competências creditadas; 

b) Em áreas científicas do plano curricular do curso de destino. 

5 — Os procedimentos de creditação devem respeitar dois princípios gerais, de acordo com o Parecer 

n.º 8, de 27 de fevereiro de 2002, do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, referente à 

validação e creditação de formação e experiência no ensino superior, segundo os quais: 

a) Significado de um grau ou diploma de ensino superior — exprime um conjunto de 

conhecimentos, competências e capacidades, tendo como função essencial dar a conhecer à sociedade que 

o seu detentor possui, no mínimo, todas elas; 

b) Diversidade de processos de aquisição — os conhecimentos, competências e capacidades 

valem por si, independentemente da forma como são adquiridos. 

6 —  Os procedimentos de creditação devem respeitar, igualmente, os seguintes princípios: 

a) Objetividade, no sentido da clareza com que se orientam para os objetivos em causa; 

b) Consistência, no sentido de conduzirem a resultados concretos, consistentes e reprodutíveis, 

independentemente do estudante e da Comissão de Creditação a que se refere o artigo 10.º; 

c) Coerência, no sentido de orientarem esses resultados para a expectativa de inserção na lógica 

curricular dos cursos; 

d) Inteligibilidade, no sentido de serem entendidos por todos os potenciais interessados, por 

empregadores, por outras instituições de ensino superior, pela sociedade em geral; 

e) Equidade, no sentido de serem aplicáveis a todo o universo dos eventuais interessados. 

7 — Os procedimentos de creditação devem, ainda, garantir os princípios de transparência e 

credibilidade, pelo que deverão: 

a) Assegurar que a documentação relativa a cada processo individual permita a sua reavaliação; 

b) Pôr à disposição dos candidatos a informação que lhes permita compreender o processo 

de creditação. 

8 — Os procedimentos de creditação devem impedir a dupla creditação de experiência profissional 

e formação certificada, e a creditação de 2.ª ordem, isto é, a creditação de unidades curriculares ou 

disciplinas que, por sua vez, já foram objeto de creditação, devendo nestes casos ser utilizada apenas e 

sempre a formação original. 

9 — Não é permitida a creditação que isente o discente, no todo ou em parte, da realização da 

componente não letiva em curso de qualquer Ciclo de Estudos (tese, dissertação, estágio profissionalizante 

ou projeto). 

10 — Nos casos de reingresso e transferência, os procedimentos de creditação devem estar de acordo 

com os artigos 7.º e 16.º da Portaria n.º 181-D/2015 do Ministério da Educação e Ciência, de 19 de junho. 
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Artigo 5.º 

Princípios e procedimentos para a creditação de formação realizada no âmbito 

do sistema de ensino superior, português ou estrangeiro 

1 — A creditação de formação realizada no âmbito do sistema de ensino superior, português ou 

estrangeiro, tem em conta os seguintes princípios: 

a) O trabalho é medido em horas de trabalho estimadas do estudante; 

b) O número de horas de trabalho do estudante a considerar inclui todas as formas de trabalho 

previstas, designadamente as horas de contacto e as horas dedicadas a estágios, projetos, trabalhos no 

terreno, estudo e avaliação; 

c) O trabalho de um ano curricular realizado a tempo inteiro situa-se entre mil e quinhentas e mil 

e seiscentas e oitenta horas e é cumprido num período de 36 a 40 semanas;  

d) O número de créditos correspondente ao trabalho de um ano curricular realizado a tempo 

inteiro é de 60; 

e) Para períodos curriculares de duração inferior a um ano, o número de créditos é atribuído na 

proporção que representem do ano curricular de 36 semanas; 

f) O número de créditos correspondente ao trabalho de um curso realizado a tempo inteiro é igual 

ao produto da duração do curso em anos curriculares por 60. 

2 — Para a formação conducente a grau académico obtida em instituições de ensino superior, antes 

da reorganização decorrente do Processo de Bolonha, ou sem créditos atribuídos segundo o ECTS, e tendo 

em conta o disposto nos pontos anteriores: 

a) Deverão ser creditados, no máximo, 60, 30 ou 20 créditos por cada ano, semestre ou trimestre 

curricular, respetivamente, quando a formação a tempo inteiro prevista para estes períodos estiver completa; 

b) Quando a formação prevista para esses períodos estiver incompleta, a creditação de uma dada 

disciplina ou módulo deverá corresponder ao peso relativo dessa disciplina ou módulo, no conjunto das 

disciplinas ou módulos desse período, em termos de horas totais de trabalho do estudante. 

3 — Para a formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico em 

estabelecimentos de ensino superior nacionais ou estrangeiros: 

a) Deverá ser confirmado o nível superior da formação obtida, através da análise da 

documentação apresentada pelo estudante e outra documentação pública; 

b) Deverá ser, igualmente, confirmada a adequação da formação obtida em termos de resultados 

da aprendizagem e competências, para efeitos de creditação numa unidade curricular, área científica ou 

conjunto destas, através da análise dos objetivos e conteúdos, relevância e atualidade da formação; 

c) Deverão ser creditados os créditos calculados com base nas horas de contacto e na estimativa 

do trabalho total do estudante, tendo em conta a documentação oficial apresentada; 

d) A formação que não seja acompanhada de uma avaliação explícita, credível e compatível 

com a escala numérica inteira de 0 a 20 valores (ou equivalente, se internacional), ou que não cumpra 

com o disposto nas alíneas a. e b., deste número, não será reconhecida para efeitos de creditação no 

âmbito do presente artigo. No entanto, esta formação poderá ser considerada no âmbito da creditação 

definida no artigo 6.º 

4 — Nos certificados a emitir pelo IUM constará a designação das unidades curriculares obtidas por 

creditação. 

 

Artigo 6.º 

Princípios e procedimentos para o reconhecimento, através da atribuição de créditos, de 

experiência profissional e formações realizadas fora do sistema 

 do ensino superior, português ou estrangeiro 

1 — O reconhecimento, através da atribuição de créditos, de experiência profissional e formações 

realizadas fora do sistema do ensino superior, português ou estrangeiro, com o intuito de prosseguimento 

de estudos, para a obtenção de grau académico ou diploma, deverá resultar da demonstração de uma 
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aprendizagem efetiva e correspondente aquisição de competências em resultado dessa experiência ou 

formação e não de uma mera creditação do tempo em que decorreu essa experiência profissional ou 

formação. 

2 — A atribuição do número de ECTS deve resultar de uma avaliação efetiva, realizada através dos 

métodos mais adequados a cada curso e ao perfil de cada discente, de modo a assegurar a autenticidade, a 

adequação, a atualidade dos resultados da aprendizagem e ou das competências efetivamente adquiridas. 

3 — Sem prejuízo de outros processos considerados mais adequados, podem ser utilizados os 

seguintes métodos de avaliação, orientados ao perfil de cada discente e aos objetivos das unidades 

curriculares ou áreas científicas, passíveis de isenção por creditação: 

a) Avaliação do portefólio, apresentado pelo discente, designadamente, documentação, objetos e 

trabalhos, que evidenciem ou demonstrem a aquisição das competências passíveis de creditação; 

b) Avaliação através de entrevista, devendo ficar registado, sumariamente, por escrito, o 

desempenho do discente; 

c) Avaliação baseada na realização de um projeto, um trabalho, ou um conjunto de trabalhos; 

d) Avaliação baseada na demonstração e observação no laboratório, ou em outros contextos de 

aplicação no “terreno”; 

e) Avaliação por exame escrito; 

f) Avaliação oral sob a forma de questionário, devendo ficar registado, sumariamente, por 

escrito, o desempenho do discente em relação às questões colocadas; 

g) Avaliação baseada numa combinação dos vários métodos de avaliação anteriores e outros, 

devendo o processo ficar registado por escrito. 

4 — Quaisquer que sejam os métodos de avaliação utilizados deverão ter em conta os seguintes 

princípios: 

a) Adequabilidade, no sentido de garantir a adequação da experiência profissional, em termos de 

resultados da aprendizagem e ou competências efetivamente adquiridas, ao âmbito de uma unidade 

curricular, de uma área científica ou de um conjunto destas; 

b) Suficiência, no sentido de confirmar a abrangência e nível (profundidade) suficientes, 

incluindo demonstração de reflexão, para creditação dos resultados da aprendizagem ou das competências 

reivindicadas; 

c) Verosimilhança, no sentido de confirmar uma correspondência adequada entre o que é 

documentado/requerido e o que é demonstrado, e se a documentação é válida e fidedigna; 

d) Autenticidade, no sentido de confirmar que os resultados da aprendizagem ou competências 

são o resultado do esforço e do trabalho do discente; 

e) Atualidade, no sentido de garantir que os resultados da aprendizagem ou competências 

avaliadas se mantêm atuais e de acordo com as ministradas no âmbito do curso. 

5 —  Nos certificados a emitir pelo IUM constará a designação das unidades curriculares obtidas por 

creditação de experiência profissional e formações realizadas fora do sistema do ensino superior. 

 

Artigo 7.º 

Classificações 

1 — A formação realizada no âmbito do sistema de ensino superior, português ou estrangeiro, quando 

alvo de creditação, conserva as classificações obtidas nos estabelecimentos de ensino superior onde foram 

realizadas. 

2 — Quando se trate de unidades curriculares realizadas em estabelecimentos de ensino superior 

portugueses, a classificação das unidades curriculares creditadas é a classificação atribuída pelo 

estabelecimento de ensino superior onde foram realizadas. 

3 — Quando se trate de unidades curriculares realizadas em estabelecimentos de ensino superior 

estrangeiros, a classificação das unidades curriculares creditadas: 

a) É a classificação atribuída pelo estabelecimento de ensino superior estrangeiro, quando este 

adote uma escala de classificação idêntica à portuguesa; 
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b) É a classificação resultante da conversão proporcional da classificação obtida para a escala 

de classificação portuguesa, quando o estabelecimento de ensino superior estrangeiro adote uma escala 

diferente desta tendo em atenção o padrão de distribuição de classificações existente em ambas as 

instituições sempre que a mesma é facultada pelo estabelecimento de ensino estrangeiro. 

4 — Nos casos em que a creditação é feita em bloco por área científica, a atribuição de classificações 

deve ser feita por área científica creditada, e calculada através da média aritmética ponderada pelos 

respetivos créditos, arredondada às unidades. 

5 — A atribuição de créditos à experiência profissional e formações realizadas fora do sistema do 

ensino superior, português ou estrangeiro, é efetuada sem atribuição de classificação. 

6 — Às unidades curriculares que forem realizadas através do processo de creditação mencionado 

no ponto anterior, será atribuída a classificação de APROVADO e deixarão de ser consideradas para fins 

de cálculo da média final de curso. 

7 — Quando, por qualquer razão, o resultado da creditação for conhecido só após a frequência e a 

conclusão com aproveitamento de uma dada unidade curricular, a classificação a atribuir será a mais 

elevada de entre as duas. 

8 — Uma vez atribuída uma classificação a um conjunto de créditos, esta terá os mesmos efeitos das 

classificações obtidas pela frequência e avaliação das unidades curriculares, designadamente para o cálculo 

da média final de curso. 

 

Artigo 8.º 

Discentes que podem requerer a creditação 

Podem requerer creditação da sua formação e das suas competências para efeitos de atribuição de 

créditos no respetivo ciclo de estudos, os discentes que se encontrem inscritos no mesmo, nomeadamente: 

a) Discentes que tenham realizado formação em ciclo de estudos superiores conducente de grau 

em estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros, pré ou pós-Bolonha; 

b) Discentes que tenham realizado formação no âmbito de cursos não conducentes de grau em 

estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros, pré ou pós-Bolonha; 

c) Discentes que tenham realizado outra formação, não enquadrada em estabelecimentos de 

ensino superior; 

d) Discentes que possuam experiência profissional relevante e comprovável na área do ciclo de 

estudos. 

 

Artigo 9.º 

Documentos necessários 

1 — O pedido de creditação de formação realizada no âmbito do sistema de ensino superior, 

português ou estrangeiro, (i.e. no âmbito do artigo 5.º do presente regulamento) é efetuado através de 

requerimento dirigido ao Comandante do IUM, e deverá ser acompanhado com os documentos, autênticos 

ou autenticados, que comprovem a classificação, os conteúdos programáticos e cargas horárias dos 

módulos, disciplinas ou unidades curriculares realizadas, bem como os respetivos planos de estudos. 

2 — O pedido de creditação de experiência profissional e formações realizadas fora do sistema do 

ensino superior, português ou estrangeiro, (i.e. no âmbito do artigo 6.º do presente regulamento) é efetuado 

através de requerimento dirigido ao Comandante do IUM, e deverá ser acompanhado de curriculum-vitæ, 

devidamente datado e assinado, e de um portefólio apresentado pelo discente, onde deverá constar, de forma 

objetiva e sucinta, a informação relevante para efeitos de creditação, nomeadamente: 

a) Descrição da experiência acumulada, fazendo referência designadamente à sua data, local e 

contexto; 

b) Declaração da(s) entidade(s) empregadora(s); 

c) Certificados autênticos ou autenticados, de todas as formações obtidas; 

d) Plano de curso e/ou descritivo das formações; 

e) Lista dos resultados da aprendizagem, designadamente: conhecimentos, competências e 

capacidades adquiridas; 
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f) Documentação, trabalhos, projetos e outros elementos que demonstrem ou evidenciem a 

efetiva aquisição dos resultados da aprendizagem. 

3 — Os documentos mencionados nos pontos 1 e 2 do presente artigo devem ser entregues e 

registados na Secretaria do Departamento dos Serviços Académicos, sendo posteriormente enviados para 

o Gabinete de Planeamento e Programação (GPP). 

 

Artigo 10.º 

Comissão de Creditação 

1 — O Comandante do IUM nomeia uma Comissão de Creditação por Curso para efeitos de 

aplicação do disposto no presente regulamento, presidida pelo Coordenador Científico e composta por mais 

dois docentes do Curso. 

2 — Os membros da Comissão de Creditação devem diligenciar no sentido de desenvolver, 

continuamente, os procedimentos de creditação estabelecidos e propor a adoção de novos procedimentos 

para fazer face a situações não previstas. 

 

Artigo 11.º 

Competências da Comissão de Creditação 

1 — É competência da Comissão de Creditação analisar os processos de creditação submetidos e 

propor ao Conselho Científico do IUM, dentro do prazo mencionado no artigo 13.º, a creditação de unidades 

curriculares e/ou áreas científicas, nos cursos pelos quais é responsável, de acordo com o presente 

regulamento. 

2 — Os membros da Comissão de Creditação ficam mandatados para solicitar toda a colaboração 

necessária, no âmbito da sua competência, aos docentes e, através do Gabinete do Comandante do IUM, às 

demais entidades internas e externas que julgarem necessário. 

 

Artigo 12.º 

Tramitação dos Processos de creditação 

1 — Os processos relativos aos pedidos de creditação devem ser instruídos nos termos do artigo 9.º 

deste regulamento, cabendo ao GPP a verificação da conformidade dos mesmos e o seu envio para o 

Coordenador Científico responsável pelo respetivo Curso. 

2 — O Coordenador Científico coordenará o processo de análise no âmbito da Comissão de 

Creditação. 

3 — Após a análise do pedido pela Comissão de Creditação, a proposta de creditação deverá ser 

submetida, pelo Coordenador Científico, ao Conselho Científico do IUM para emissão de parecer 

vinculativo, que depois a remeterá ao GPP para registo. 

4 — A Secretaria do Departamentos dos Serviços Académicos notifica o discente, por email,da 

decisão do Conselho Científico do IUM. 

5 — Não é permitido ao discente a melhoria de nota das unidades curriculares que foram creditadas. 

Caso o discente pretenda ser avaliado às unidades curriculares creditadas, deve prescindir formalmente 

dessa creditação no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da sua notificação, passando essas 

unidades curriculares a constar do seu plano de estudos para avaliação. Neste caso, o discente fica depois 

impedido de solicitar reposição da creditação de que prescindiu inicialmente. 

 

Artigo 13.º 

Prazos 

1 — O requerimento de creditação pode ser apresentado na candidatura, de acordo com os campos 

específicos do sistema de informação em que é feita a candidatura. 

2 — O requerimento de creditação pode ainda ser apresentado no ato de inscrição, em formulário 

próprio entregue na Secretaria do Departamento dos Serviços Académicos. 
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3 — A apresentação do requerimento fora dos prazos definidos nos números 1 e 2, fica sujeito a 

emolumento adicional por ato fora de prazo. 

4 — O Conselho Científico deve pronunciar-se sobre o pedido efetuado no prazo máximo de um 

mês, contado a partir da data de receção do documento. 

 

Artigo 14.º 

Situações transitórias durante a tramitação dos processos 

1 — Os discentes que requeiram a creditação de experiência profissional e ou de formação 

certificada, frequentam, condicionalmente, todas as unidades que integram o plano de estudos do curso a 

que o discente se encontra inscrito, até ao momento em que forem notificados da decisão do Conselho 

Científico. 

2 — Nos termos do número anterior, se o discente se submeter à avaliação de unidades curriculares 

que lhe vierem a ser creditadas, essas avaliações e respetivas classificações serão anuladas, 

independentemente das classificações obtidas. 

3 — Se, no momento em que o discente for notificado da decisão relativa ao seu pedido de creditação, 

tiver já frequentado mais de metade das aulas, poderá optar por continuar a sua frequência e não alterar a 

sua inscrição, submetendo -se às correspondentes avaliações. 

 

Artigo 15.º 

Entrada em vigor e disposições transitórias 

1 — O presente regulamento entra em vigor após a sua aprovação pelo Comandante do IUM e 

publicação em DR 2.ª Série. 

2 — As dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento serão resolvidas por Despacho 

normativo do Comandante do IUM, ouvido o Conselho Científico. 

(DR, 2.ª Série, n.º 63, 30mar20) 

 

Comando do Exército 

 

Gabinete do Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército 

 

Despacho n.º 3 638/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da  

Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo Despacho n.º 2 247/2019, de 17 de  janeiro, 

do Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 46, de 6 de março 

de 2019, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército, Cor Art 

(08954186) Vítor Manuel Morgado Fonseca Afonso Jorge, a competência prevista na alínea a) do n.º 2 

do referido despacho, para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com 

empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 50 000,00, bem como a competência prevista na alínea j) 

do n.º 1 do mesmo despacho, para autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação 

de serviços ou cedência ou alienação de bens. 

2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Unidade de Apoio do Estado-Maior 

do Exército que se incluam no âmbito do presente despacho, desde 20 de janeiro de 2020 e até à publicação 

do mesmo. 

7 de fevereiro de 2020. — O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, Rui Davide Guerra Pereira, 

Tenente-General.  

(DR, 2.ª Série, n.º 59, 24mar20) 
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Comando do Pessoal  

 

Direção de Formação 

 

Despacho n.º 3 877/2020 

 

Subdelegação de Competências no Comandante da  

Escola de Sargentos do Exército 

 

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 2 415/2020, de 18 de dezembro de 2019, do 

Exmo. Tenente-General Comandante do Pessoal, subdelego no Cor Inf (09275387) Gonçalo José Santos 

de Azevedo, Comandante da Escola de Sargentos do Exército, a competência em mim subdelegada para 

proceder à realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Subdelego ainda na mesma entidade a competência em mim subdelegada no n.º 2 do Despacho 

n.º 2 415/2020, de 18 de dezembro de 2019, do Exmo. Tenente-General Comandante do Pessoal, para, nos 

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

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

e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de  € 12 500,00. 

3 — Este despacho produz efeitos desde 3 de dezembro de 2019, ficando por esta via ratificados 

todos os atos, entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

6 de janeiro de 2020. — O Diretor de Formação, António Joaquim Ramalhôa Cavaleiro, Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 63, 30mar20) 

 

Despacho n.º 3 878/2020 

 

Subdelegação de Competências no Comandante da  

Escola dos Serviços 

 

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 2 415/2020, de 18 de dezembro de 2019, do 

Exmo. Tenente-General Comandante do Pessoal, subdelego no Cor AdMil (01105085) Aquilino José 

António Torrado, Comandante da Escola dos Serviços, a competência em mim subdelegada para proceder 

à realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de 

bens. 

2 — Subdelego ainda na mesma entidade a competência em mim subdelegada no n.º 2 do Despacho 

n.º 2 415/2020, de 18 de dezembro de 2019, do Exmo. Tenente-General Comandante do Pessoal, para, nos 

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

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

e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de  € 12 500,00. 

3 — Este despacho produz efeitos desde 3 de dezembro de 2019, ficando por esta via ratificados 

todos os atos, entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

6 de janeiro de 2020. — O Diretor de Formação, António Joaquim Ramalhôa Cavaleiro, Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 63, 30mar20) 
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Despacho n.º 3 879/2020 

 

Subdelegação de Competências no Comandante da  

Escola das Armas 

 

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 2 415/2020, de 18 de dezembro de 2019, do 

Exmo. Tenente-General Comandante do Pessoal, subdelego no BGen (08756682) José da Silva 

Rodrigues, Comandante da Escola das Armas, a competência em mim subdelegada para proceder à 

realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedência ou alienação de 

bens. 

2 — Subdelego ainda na mesma entidade a competência em mim subdelegada no n.º 2 do Despacho 

n.º 2 415/2020, de 18 de dezembro de 2019, do Exmo. Tenente-General Comandante do Pessoal, para, nos 

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

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

e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de  € 12 500,00. 

3 — Este despacho produz efeitos desde 3 de dezembro de 2019, ficando por esta via ratificados 

todos os atos, entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

6 de janeiro de 2020. — O Diretor de Formação, António Joaquim Ramalhôa Cavaleiro, Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 63, 30mar20) 

 

Comando da Logística 

 

Direção de Material e Transportes 

 

Despacho n.º 2 850/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da Unidade 

de Apoio Geral de Material do Exército 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pela alínea a) do n.º 4 do Despacho n.º 6 825/2019, 

de 6 de março, do Comandante da Logística, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 145, de 31 de 

julho de 2019, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, Cor Mat  

(00781887)  José Luís Serra David, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, até ao limite 

de € 25 000,00; 

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

cedência ou alienação de bens. 

2 — Ao abrigo do disposto do n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, 

ratifico todos os atos praticados pelo Comandante da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, Cor 

Mat José Luís Serra David, desde 30 de outubro de 2019, que se contenham no âmbito da presente 

subdelegação de poderes.  

3 — O presente despacho de subdelegação de poderes entra em vigor de imediato. 

13 de janeiro de 2020. — O Diretor de Material e Transportes, Luís António Morgado Batista, 

Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 44, 3mar20) 
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Comando das Forças Terrestres 

 

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 2 847/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da 

Zona Militar da Madeira 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 2 991/2019, de 17 de 

janeiro, de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 56, de 20 de março de 2019, e nos termos dos artigos 44.º e 46.º do Código do 

Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 

subdelego no Comandante da Zona Militar da Madeira, BGen (04273084) Pedro Manuel Monteiro 

Sardinha, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, bem como com 

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

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

alienação de bens. 

2 — As competências referidas no número anterior podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, no 

2.º Comandante da Zona Militar e nos Comandantes das Unidades que se encontrem na dependência direta 

do Comandante da Zona Militar da Madeira. 

3 — Consideram-se ratificados todos os atos praticados pelo Comandante da Zona Militar da 

Madeira, desde 2 de dezembro de 2019 até à publicação deste despacho, desde que no âmbito das 

competências agora subdelegadas, nos termos admitidos pelo n.º 3 do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

20 de dezembro de 2019. — O Comandante das Forças Terrestres, Rui Davide Guerra Pereira, 

Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 44, 3mar20) 

 

Despacho n.º 2 848/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do 

Regimento de Apoio Militar de Emergência 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 2 991/2019, de 17 de 

janeiro, de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 56, de 20 de março de 2019, e nos termos dos artigos 44.º e 46.º do Código do 

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 Apoio Militar de Emergência, Cor Inf (06681488) Luís 

Fernando Machado Barroso, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, bem como com 

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

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

alienação de bens. 



1.ª Série  ORDEM DO EXÉRCITO N.º 03/2020  79 

 

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

tenham sido praticados pelo Comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência, desde 22 de 

novembro de 2019 e até à publicação deste despacho, desde que no âmbito das competências agora 

subdelegadas, nos termos admitidos pelo n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

20 de dezembro de 2019. — O Comandante das Forças Terrestres, Rui Davide Guerra Pereira, 

Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 44, 3mar20) 

 

Despacho n.º 2 849/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do 

Regimento de Lanceiros N.º 2 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 2 991/2019, de 17 de 

janeiro, de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 56, de 20 de março de 2019, e nos termos dos artigos 44.º e 46.º do Código do 

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 Lanceiros N.º 2, Cor Cav (00598788) Paulo Alexandre 

Simões Marques, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, bem como com 

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

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

alienação de bens. 

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

tenham sido praticados pelo Comandante do Regimento de Lanceiros N.º 2, desde 14 de novembro de 2019 

e até à publicação deste despacho, desde que no âmbito das competências agora subdelegadas, nos termos 

admitidos pelo n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

20 de dezembro de 2019. — O Comandante das Forças Terrestres, Rui Davide Guerra Pereira, 

Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 44, 3mar20) 

 

Quartel-General da Brigada Mecanizada 

 

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 3 836/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da 4FND/NSE/RSM 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 4 734, de 21 de março 

de 2019, do Exmo Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da República, 

2.ª Série, n.º 90, de 10 de maio de 2019, subdelego no Comandante da 4FND/NSE/RSM, Cap Cav 

(08491403) Sérgio Filipe Correia Duarte, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, bem como com 

empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 50 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
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b) Autorizar a arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços e cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Nos termos do n.º 4 do supracitado despacho, consideram-se ratificados todos os atos que, no 

âmbito das competências subdelegadas tenham sido praticados pelo Comandante da 4FND/NSE/RSM, 

desde o dia 27 de maio de 2019 até à publicação deste despacho. 

10 de dezembro de 2019. — O Comandante da Brigada Mecanizada, Eduardo Manuel Braga da 

Cruz Mendes Ferrão, Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 62, 27mar20) 

 

Despacho n.º 3 837/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Campo militar de Santa Margarida 

 

1 —  Ao abrigo da autorização que me é concedida pelos n.º 2 e n.º 3 do Despacho n.º 4 734, de 21 

de março de 2019, do Exmo Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 90, de 10 de maio de 2019, subdelego no Comandante do Campo Militar de Santa 

Margarida, Cor Inf (12183486) Pedro Alexandre de Almeida Faria Ribeiro, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, bem como com 

empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 12 500,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

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

alienação de bens; 

c) Representar o Exército português nos assuntos relacionados com o Ministério da Agricultura 

em matérias agroflorestais no âmbito do Campo Militar de Santa Margarida, nomeadamente ajudas anuais, 

projetos de investimento agrícola e florestais e licenciamento e controle dos mesmos. 

2 — Nos termos do n.º 4 do supracitado despacho, consideram-se ratificados todos os atos entretanto 

praticados pelo Cor Inf Pedro Alexandre de Almeida Faria Ribeiro, Comandante do Campo Militar de Santa 

Margarida, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências, desde o dia 2 de dezembro de 

2019 até à publicação deste despacho. 

10 de dezembro de 2019. — O Comandante da Brigada Mecanizada, Eduardo Manuel Braga da 

Cruz Mendes Ferrão, Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 62, 27mar20) 

 

Quartel-General da Brigada Intervenção 

 

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 2 846/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante 

do Regimento de Cavalaria N.º 6 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 4 741/2019, de 21 de março, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 90, de 10 de maio de 2019, nos termos e para 

os efeitos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, subdelego  no Comandante do Regimento de 

Cavalaria N.º 6, Cor Cav (17860689) José Miguel Moreira Freire, competências para: 

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 arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou da 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 6 do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

7 de novembro de 2019. — O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Manuel de Matos 

Alves, Brigadeiro-General. 

 (DR, 2.ª Série, n.º 44, 3mar20) 

 

 

 

 

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 03/31 DE MARÇO 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 Serviços Distintos, Grau 

Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.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 n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo 

diploma legal, os seguintes militares: 

 

 MGen  (10741582) António Joaquim Ramalhôa Cavaleiro; 

 TCor AdMil (13225191) José Manuel Pinto Cano; 

 TCor TManMat (18725181) António José Branco Pinto. 

(Despacho 17fev20) 

 

 Cor  Inf (06935985) Paulo Alexandre Parreira Bilro. 

(Despacho 20dec19) 

 

 TCor Art (17234789) João Afonso Góis Pires. 

(Despacho 26fev20) 

 

 TCor SGE (12233081) Francisco José Gordo Gasalho Bicho. 

(Despacho 05fev20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau 

Cobre, nos termos do disposto no artigo 17.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 n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo 

diploma legal, os seguintes militares: 

 

 SMor Cav (13279883) Virgílio António Tiago Ferreira. 

(Despacho 20jan20) 
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 SMor Tm (00577085) Manuel Gonçalves Estrada de Sousa. 

(Despacho 23jan20) 

 

 SMor Mat (10357784) António Augusto Dias Meneses. 

(Despacho 20dec19) 

 

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

1.ª Classe, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no artigo 38.º do 

Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do 

artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares: 

 

 Cor  Tir Med (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro. 

(Despacho 06nov19) 

 

 Cor Inf (07448385) Joaquim José Rodrigues Bucho. 

(Despacho 04fev20) 

 

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

2.ª Classe, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.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 n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do 

artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares: 

 

 TCor Art (16645789) Eduardo Jorge Martins Nunes da Silva. 

 (Despacho 12fev20) 

 

 TCor AdMil (22306891) Ana Maria da Silva de Jesus. 

(Despacho 23jan20) 

 

 Maj Inf (12615800) António Xavier Mendes Rocha Pereira Coutinho. 

(Despacho 17fev20) 

 

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 Mat (12399693) Joel António Dias da Luz Santos; 

 Maj TTrans (18019687) António Marcelino Monteiro Pereira. 

(Despacho 17fev20) 

 

 TCor TPesSecr (06036884) João de Oliveira e Cunha; 

 Maj Farm (01187499) Inês Milheiro Nunes Martins.  

(Despacho 21fev20) 
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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, o Maj Inf GNR (1991060) 

José Bernardino Sousa Moutinho. 

(Despacho 27fev20) 

 

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

3.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: 

 

 Cap AdMil (05775103) Nuno Manuel Tavares Fernandes; 

 Cap Inf (13909306) Bruno Ricardo Pereira Reis. 

(Despacho 17fev20) 

 

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: 

 

 Cap Inf  (2050049) Pedro Miguel Correia Pereira;  

 Cap Inf  (2060023) Sérgio Miguel Paulino dos Santos;  

 Cap Inf  (2060025) Cristiano Tiago Gonçalves;  

 Cap Inf  (2060029) Daniel de Moura Pedro Ferreira;  

 Cap Inf  (2070046) Tiago André Sineiro Felizardo;  

 Cap Inf  (2060024) Tiago Miguel Diogo Delgado.  

(Despacho 27fev20) 

 

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 Cav  (1930118) Vítor Manuel da Silva; 

 SAj Inf  (1910535) Carlos Manuel Ferreira Fernandes; 

 SAj Cav  (1930596) Francisco José Ferreira de Sousa; 

 SAj Inf  (1950151) Nuno Manuel Ribeiro; 

 SAj Cav  (1950571) David José Gusmão Frango; 

 SAj Inf  (1950688) Nuno Miguel dos Santos Ferreirinho; 

 SAj Inf  (2000617) Leonardo José Ferreira Martinho; 

 1Sarg Inf  (2010464) Idalécio Marco Valério Mouta; 

 1Sarg Inf  (2010786) Carlos Alberto Perdigão Rita; 

 1Sarg TIE  (1970414) João Miguel Soares de Matos; 

 Cb Inf  (2040891) Nelson Sintra Mota. 

(Despacho 27fev20) 
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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: 

 

 SAj Tm (08496394) José João Milheiras Lopes Silvestre; 

 SAj Inf (18237600) Hugo Alexandre Maçãs Fernandes; 

 1Sarg Art (07761004) Jonathan Raban Soares; 

 1Sarg Inf (18337898) José Carlos Pinheiro dos Santos. 

(Despacho 17fev20) 

 

 1Sarg Art (07612699) Gonçalo José Leal Santos.  

(Despacho 21fev20) 

 

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, 

na alínea a) do n.º 1 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, os seguintes militares: 

 

 Cor Inf  (05303583) Jorge Manuel Sequeira Iglésias; 

 Cor  Eng Res (07233182) Augusto de Barros Sepúlveda. 

(Despacho 30jan20) 

 

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

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

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

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

de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, os 

seguintes militares: 

 

 TCor  Art  (04821085) Carlos José Barradas Fernandes. 

(Despacho 22out19) 

 

 TCor  Inf Res (07240487) Abílio Augusto Pires Lousada. 

(Despacho 10jan20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar respetivamente com a classe da Medalha 

D. Afonso Henriques — Mérito do Exército, que a cada um se indica, 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: 

 

 Segunda Classe: 

 

 TCor Mat (08775688) José Costa Leandro. 

(Despacho 07fev20) 
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 Maj Inf (11236797) Bruno Paulo Lobão de Moura; 

 Maj Cav (11641300) Ricardo Filipe Ferreira Oliveira; 

 Maj Art (17308601) Aires Almeida Carqueijo. 

 

 Terceira Classe: 

 

 Cap Eng (13308705) António Pedro do Amaral Campos Gil; 

 Cap Art (03020909) Afonso Manuel da Silva Peralta; 

 Ten TS (00106891) Paulo Dias. 

(Despacho 17fev20) 

 

 Ten Tm (15177212) David Filipe Rodrigues Lopes; 

 Ten Tm (05509911) David José Ferreira Vaz. 

 

 Quarta Classe: 

 

 SCh SGE (18838085) Paulo Jorge da Costa Coelho Brás; 

 SCh Cav (11845887) Filipe Manuel Salgueiro da Rocha; 

 1Sarg PesSec (19839699) Jorge Manuel Portela da Silva; 

 1Sarg Tm (09871601) Telmo Jorge dos Santos Neto de Andrade Patrício; 

 1Sarg Mus (01078600) Pedro Filipe Ramos Lopes dos Santos; 

 1Sarg Tm (01291809) André Pereira Barbosa; 

 1Sarg Tm (11822605) Christopher Manuel Alves Monteiro; 

 1Sarg Mus (12680503) Carlos de Jesus Sousa de Freitas. 

(Despacho 07fev20) 

 

 SCh Cav (16792887) António Guilherme Henriques Ferreira; 

 SCh Inf (06854087) Vítor Manuel Abelha Pires; 

 SAj Art (00324592) Vítor Manuel Antunes Rodrigues; 

 SAj Art (13452693) Carlos Manuel da Costa Ferreira; 

 SAj Inf (00389894) Hélder Manuel Ferreira da Silva; 

 SAj Art (34159793) Gonçalo Nuno Simões Sabino; 

 SAj Inf (14426094) Tiago Manuel Gomes dos Reis; 

 SAj Tm (17067299) Jorge Manuel Figueiredo Almeida; 

 1Sarg Trans (04079492) Luís Carlos Pais Soares; 

 1Sarg Inf (19212695) Marco Paulo Mateus de Almeida; 

 1Sarg Inf (17635005) José Francisco Silva Rodrigues; 

 1Sarg Inf (09881805) Nelson José Camilo Pego; 

 1Sarg Art (19179706) Ângelo Rafael Branco Lourenço Sequeira; 

 1Sarg Art (15745803) Fábio João Neves Cartaxo; 

 1Sarg Inf (10819604) Nuno Jorge da Silva Castro; 

 1Sarg Tm (04999905) Vitor Joel Crespo dos Santos; 

 1Sarg Tm (18859705) Micael Teixeira Galvão. 

(Despacho 17fev20) 

 

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

se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, 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: 

 

 Ten Tm (12548412) João António Santos Dias Fonseca; 

 Ten Tm (06457411) Edgar Manuel Branco Ruano; 
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 Ten Tm (10415311) João Miguel Madeira Trindade; 
 Ten Tm (13208212) Luís Filipe Esteves Machado Fontela; 
 Ten Med (13067913) Sara Filipa Ferreira e Cunha; 
 Ten Tm (18747913) Tiago Fernando Ribeiro Fernandes Araújo Gouveia; 
 Ten Tm (07990113) António Fernando Alves Carneiro; 
 Ten Tm (03370612) Nuno Tadeu Pires Pinto; 
 Ten Cav (03416914) Sérgio Filipe Reigones Rosa; 
 Ten Inf (12277111) Tiago Miguel Esteves de Freitas; 
 2Sarg Art (10426115) Gabriel José Nóbrega Quintal; 
 2Sarg Art (00421614) Paulo Renato Guerreiro Reis; 
 2Sarg Cav (16392612) João Luís Abreu Moura; 
 2Sarg Mat (03824809) Luís Fernando Scheideker Vicente; 
 2Sarg Mat (09914013) João Guilherme Peixoto Henrique; 
 2Sarg Art (04131414) José Pedro da Fonseca Carvalho; 
 2Sarg Art (04534611) Rodrigo João Marques Valente; 
 2Sarg Cav (06695315) Fábio Alexandre Tavares Cabral; 
 2Sarg Tm (09632113) Ricardo Jorge Frutuoso Gonçalves; 
 2Sarg Mat (07498313) Ivan Pinto Robador; 
 2Sarg Mat (03337311) Rodrigo Martins Ribeiro; 
 2Sarg Eng (06784312) Iuri Miguel Pinto Gonçalves; 
 2Sarg Cav (00100911) José Duarte Curvo Generoso; 
 2Sarg Cav (06556311) Dmytro Pryshchepa; 
 2Sarg Inf (14265112) Davide Falcão Martins. 

 (Despacho 10fev20) 
 
Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da 

data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, 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: 

 

 Cor Tm (13847087) Paulo Fernando Viegas Nunes “Bélgica 2007-08”; 
 Cor Tm (13847087) Paulo Fernando Viegas Nunes “Bélgica 2008-10”; 
 Cor Tm (13847087) Paulo Fernando Viegas Nunes “Itália 2017-20”; 
 Cor Inf (00354487) Vítor Manuel Vasconcelos Cipriano “Angola 2019-20”; 
 TCor Art (18313295) Jorge Jerónimo de Almeida Nascimento “Mali 2019”; 
 TCor AdMil (18089896) António Marco Sá Machado “RCA 2019”; 
 TCor Cav (11785695) Fernando Amorim da Cunha “RCA 2019”. 

(Despacho 26fev20) 
 

 TCor Eng (03909289) Pedro Nuno Rego Ferreira “Alemanha 2016-19”; 
 SCh Cav (04990685) Fernando Jorge Cardinho Ramos “Kosovo 2019”; 
 SAj AdMil (22266492) Francisco da Cunha Castanho “RCA 2018-19”. 

(Despacho 28fev20) 
 
 TCor Art (01597594) João Francisco Dias Pimenta “RCA 2018-19”; 
 Maj Cav (07233197) Adriano Augusto Gomes Branco “Afeganistão 2019-20”; 
 Ten Inf (03335712) Tiago André Ferreira Gaspar “Mali 2019”; 
 SCh Tm (03871384) António Machado Fernandes “Mali 2019”; 
 1Sarg Inf (09739409) Daniel da Costa Mesquita “Mali 2019”. 

(Despacho 19fev20) 
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Por despacho do TGen AGE,  proferido 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: 

 
The Army Commendation Medal – EUA 

 

 Cap Tm (18931911) André Alves Silva; 
 Ten Inf (17968611) Nuno André Ferreira Ferraz. 

 
The Meritorious Service Medal – EUA 

 

 SCh Inf (12901587) Carlos Ilídio Pestana Sá Vieira. 

(Despacho 04mar20) 

 
L'Etoile Mérite Nacional Effigie “Lion Debout” – Mali 

 
 TCor Art (01597594) João Francisco Dias Pimenta. 

(Despacho 20fev20) 

 
Étoile du Mérite Militaire – RCA 

 

 SAj AdMil (22266492) Francisco da Cunha Castanho. 

(Despacho 04mar20) 

 
Ordre National de la RCA – RCA 

 
“Chevalier” 

 

 1Sarg Cav (01066599) Artur Ricardo Ribeiro Espírito Santo. 

 (Despacho 20fev20) 

 
Medalha ONU 

 
The Minusca Medal  

 

 Maj Inf (00079197) Vladimiro Raimundo Emídio Cancela. 

(Despacho 04mar20) 

 

 1Sarg Cav (01066599) Artur Ricardo Ribeiro Espírito Santo. 

(Despacho 20fev20) 

 
Medalha OTAN 

 
Non Article 5 – Afeganistão 

 

 TCor Art (14558392) Paulo Manuel da Encarnação Rosendo; 

 Maj Art (17815499) Nuno Miguel Lopes da Silva; 
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 Maj Cav (19771900) Samuel de Freitas Gomes; 

 Maj Eng (19527999) Nuno Fernando Ramos Hingá Fernandes; 
 Maj Inf (09946102) Carlos Ribeiro Nunes; 
 Cap Inf (18093201) João Pedro Serens Rasteiro; 
 Cap Cav (15901203) João Filipe Bento Silva; 
 Cap Cav (07920502) Fábio António Couceiro do Vale; 
 Cap AdMil (15301109) Jorge Nuno Pessoa Silva; 

 Cap AdMil (08979604) Rui Alexandre Cerqueira Carneiro; 
 Cap Art (03020909) Afonso Manuel da Silva Peralta; 
 Cap Cav (13663305) Diogo José Silva Carrilho; 
 Cap Tm (11887306) Aires Nunes D'Alva de Ceita; 
 Ten Med (08482010) Stefano Dias Pinto; 
 Ten Art (17525206) José António da Silva Pinto Garcia; 

 Ten Inf (02684705) Luís Miguel Alves Lopes; 
 Ten Cav (09069806) Fábio André Jesus Silva; 
 Ten Inf (05611012) Carlos Valter Fernandes dos Santos; 
 Ten TS (15477391) Luís Manuel dos Santos Castanho; 
 Ten Inf (14971510) Vítor Daniel Machado Oliveira; 
 SCh Art (10471185) Carlos Jorge Caetano Novais; 

 SCh Cav (17227387) Fernando Armandino Montenegro Silva; 
 SAj Inf (16019891) Joaquim de Oliveira Magalhães; 
 SAj Cav (03992994) Vítor Manuel Sousa da Costa; 
 SAj AdMil (04648195) José Albino Trindade Meira Torres; 
 SAj Inf (12542297) Frederico Aquiles Álvaro Monteiro; 
 SAj Inf (08972199) Carlos Manuel Mendes Pereira; 

 SAj Cav (07177602) Jonel Azevedo Ribeiro; 
 1Sarg Inf (09310402) Carlos Manuel de Almeida Marques; 
 1Sarg Inf (11483398) Georges Batista Bernardo; 
 1Sarg Inf (09943204) Nuno Filipe Pinto da Mota; 
 1Sarg Inf (10965902) Carlos Manuel Olaio Teixeira; 
 1Sarg Inf (05223802) Tiago José Carneiro Fernandes; 

 1Sarg Inf (05018101) Ismael Machado Lopes; 
 1Sarg Inf (08041703) Francisco Xavier Freitas Bastos; 
 1Sarg Inf (08751505) Tiago Manuel da Silva; 
 1Sarg Mat (09309604) Ricardo Filipe Araújo Peixoto; 
 1Sarg Inf (10692403) Bruno Manuel Ribeiro dos Santos; 
 1Sarg Tm (14073302) Roberto José Rolo Varajão; 

 1Sarg Art (09685903) Graciano Fábio Ferreira Mimosa; 
 1Sarg Cav (12536705) Bruno Jorge Barros Rodrigues; 
 1Sarg Cav (02889901) Lígia Cristina Penas; 
 1Sarg Cav (01873606) Mário Cândido Gomes Guerreiro; 
 1Sarg Inf (11799403) Pedro Miguel Curral Reduto; 
 1Sarg Inf (03805704) Carlos André Ferreira da Rocha; 

 1Sarg Tm (06700905) Hélder Manuel da Costa Soares; 
 1Sarg Cav (11404304) Simão Pedro Pereira Gonçalves; 
 1Sarg Cav (05407002) Carlos Alexandre Miranda Braga; 
 1Sarg Inf (03422502) Tito Filipe Dias de Almeida; 
 1Sarg Cav (02618309) Ricardo Manuel Pereira Gonçalves. 

(Despacho 04mar20) 

 

 TCor Inf (36740391) Paulo César Pinheiro Roxo; 
 Maj Cav (07233197) Adriano Augusto Gomes Branco; 
 Maj Inf (02419202) Ricardo Manuel Cavadas da Horta; 
 Cap Inf (16158210) Martinho Martins Pinto; 



 

2.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 03/2020                                                                     169  

 

 

 

 

 Ten Inf (04527012) André Fernandes Ortega; 
 1Sarg Inf (18284600) Nuno José da Fonseca Lopes; 
 1Sarg Inf (12784309) Vítor Daniel da Silva Oliveira. 

(Despacho 20fev20) 

Non Article 5 – Balcãs 
 

 Maj Inf (00079197) Vladimiro Raimundo Emídio Cancela. 

(Despacho 04mar20) 

 

 Maj Inf (08119398) Paulo Alexandre Martins Cardoso Soares. 

(Despacho 20fev20) 

 
Medalha UE 

 
The Common Security and Defense Policy Service Medal – Mali 

 

 Ten Inf (03335712) Tiago André Ferreira Gaspar; 
 1Sarg Inf (02911998) Rui Manuel Martins Ferraz. 

(Despacho 20fev20) 

 
The Common Security and Defense Policy Service Medal – RCA 

 

 TCor AdMil (24971993) Luís Miguel Caetano Alberto; 
 SAj AdMil (22266492) Francisco da Cunha Castanho. 

(Despacho 04mar20) 

 
Louvores 

 
Louvo o MGen (10741582) António Joaquim Ramalhôa Cavaleiro, pela forma extremamente 

digna, proactiva, dedicada e muito eficiente como serviu o Exército no Comando da Logística (CmdLog), 
enquanto Diretor de Aquisições (DAq), no período compreendido entre dezembro de 2017 e dezembro de 
2019. 

Detentor de elevadas qualificações para a função, invulgar capacidade de trabalho, apurado 
raciocínio crítico e analítico, que conjuga com evidentes dotes de caráter e demais virtudes militares, de 
que se destacam a inquestionável lealdade, o inexcedível zelo, a excecional generosidade e o grande espírito 
de camaradagem, verdadeiros alicerces da excelência da sua ação na DAq e corporizados na forte liderança 
que imprimiu e na assinalável proficiência demonstradas, na procura das soluções mais adequadas para os 
permanentes desafios e problemas, alcançando resultados significativos no reforço de capacidades e na 
obtenção de meios para o Exército, granjeando, com essa atitude, a consideração e respeito dos seus 
subordinados, bem como dos seus pares, ao nível do CmdLog, mas igualmente  nos restantes Órgãos 
Centrais de Administração e Direção. 

Profundo conhecedor da realidade da estrutura logística do Exército, pela experiência adquirida no 
exercício de diversas funções no CmdLog, onde se destacam as de Subdiretor da DAq, Chefe de Estado-Maior e 
Chefe de Gabinete, contribuiu, decisivamente, através do seu notável sentido de responsabilidade, 
acentuado espírito de iniciativa, inabalável determinação e conselho oportuno e adequado, para a escolha 
das melhores modalidades de ação para as diferentes atividades logísticas executadas pelo Exército, tendo 
em vista continuar a assegurar um apoio logístico mais próximo e eficaz às estruturas implantadas no 
Território Nacional e aos Elementos e Forças Nacionais Destacadas (END e FND), presentes nos diferentes 
teatros de operações, num contexto particularmente exigente de exiguidade de recursos humanos e 
financeiros. 



   

170    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 03/2020                                                             2.ª Série 

 
 

 

 

Merece destaque a implementação de programas aquisitivos plurianuais, de grande complexidade 

processual e sofisticação logística, designadamente no fornecimento de alimentação ao Exército, na 

obtenção de fardamento e no abastecimento de combustíveis, para lá de um reforço do relacionamento 

institucional com a Secretaria Geral do Ministério da Defesa Nacional e com a ESPAP - Entidade de 

Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P., de que resultaram ganhos significativos nos processos 

aquisitivos de viaturas e equipamentos necessários ao apetrechamento do Exército e para uma adequada 

resposta às diferentes solicitações que lhe foram efetuadas, neste período. De relevar, igualmente, o firme 

empenho e rigorosa atenção que colocou no acompanhamento próximo do planeamento, preparação e 

execução dos projetos da Lei de Programação Militar, contribuindo, com a sua ação esclarecida e 

persistência, para um incremento significativo da respetiva taxa de execução orçamental, para além dos 

excelentes resultados conseguidos, ao nível das restantes fontes de financiamento. 

Ciente da importância de colocar ao dispor das entidades envolvidas na sustentação logística do 

Exército, informação relevante para a tomada de decisão, promoveu a elaboração e divulgação do Boletim 

Informativo da DAq, no qual se reunisse, tratasse e veiculasse informação respeitante à execução das 

diferentes fontes de financiamento, organizada de um modo simples, credível e inteligível, acompanhada 

de uma análise esclarecedora e colocando em evidência os principais aspetos dignos de atenção, por parte 

de outras entidades, publicação que deu um contributo determinante para a melhoria da resposta dada pela 

DAq e para a informação disponibilizada por esta à Direção de Finanças, em termos de prestação de contas. 

Oficial culto, com refletido bom senso, esmerada educação e irrepreensível conduta ética, com 

manifestas qualidades e capacidade de liderança, empreendedor e corajoso, o Major-General Ramalhôa 

Cavaleiro patenteou um desempenho de grande relevo e assinalável importância, enquanto Diretor de 

Aquisições, sendo merecedor de ver reconhecidos os altos serviços prestados ao Exército e que os mesmos 

sejam classificados como relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o 

Comando da Logística, para o Exército e para Portugal. 

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

 

Louvo o BGen (19886885) Luís Filipe Camelo Duarte Santos, pelas excecionais qualidades 

pessoais e virtudes militares demonstradas, ao longo de cerca de dez meses, no desempenho das 

funções de 2.º Comandante e de Diretor de Ensino da Academia Militar. 

O Brigadeiro-General Luís Camelo revelou elevada competência técnico-profissional e teve um 

extraordinário desempenho, no âmbito das diferentes funções e atribuições, a par de uma excecional 

capacidade de adaptação e invulgar iniciativa, qualidades patenteadas nos excelentes resultados alcançados.  

Como 2.º Comandante coadjuvou o Comandante com grande lealdade e abnegação, elevado sentido 

do dever, e excecional aptidão técnico-profissional, tendo presidido à comissão de recrutamento e admissão 

dos alunos dos cursos da Academia Militar, com elevado rigor, isenção e competência, e obtido resultados 

muito positivos para a Academia Militar, para o Exército e para a GNR. O Brigadeiro-General Luís Camelo 

superintendeu ainda, o cumprimento das diretivas internas, com especial ênfase para as questões de recursos 

humanos e materiais, da segurança, e da manutenção das infraestruturas, situações que enfrentou com 

soluções inovadoras e sentido crítico construtivo. Participou ainda, nas diferentes cerimónias, simpósios, 

seminários, jornadas e em especial nos exercícios militares dos alunos, com destaque para o exercício da 

série “LEÃO 2019”, que teve lugar em Santa Margarida, onde acompanhou de perto todas as atividades e 

onde demonstrou extrema dedicação e esclarecido e excecional zelo. 

Como Diretor de Ensino, o Brigadeiro-General Luís Camelo destacou-se ao nível do planeamento, 

da programação, da execução e controlo da educação e formação técnica, científica e cultural dos alunos, 

tendo contribuído para uma formação de excelência dos alunos e para o prestígio da Academia Militar 

enquanto estabelecimento de ensino superior universitário militar. Disciplinado e disciplinador, e 

particularmente proativo, teve uma ação permanente com elevado sentido de justiça no âmbito dos 

diferentes conselhos de curso, conselhos académicos, conselhos pedagógicos e diferentes órgãos ligados à 

organização de seminários, colóquios e outros eventos. Detentor de elevada cultura geral e militar, 

incentivou as atividades de investigação, desenvolvimento e inovação, acompanhou as reformas em curso 

no âmbito da avaliação e acreditação dos ciclos de estudos e participou em júris de concursos para docentes, 

tendo demonstrado elevado espírito de bem servir e elevada capacidade de decisão. 
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Pelas excecionais qualidades pessoais e virtudes militares evidenciadas, de que se destacam os 

elevados dotes de carácter, a lealdade, a coragem e o espírito de sacrifício, é justo reconhecer os altos 

serviços prestados pelo Brigadeiro-General Luís Camelo como relevantes, extraordinários e distintos, e dos 

quais resultaram honra e lustre para a Academia Militar, para o Exército, para as Forças Armadas, para a 

Guarda Nacional Republicana e para Portugal. 

05 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor Tir Med (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro, pela forma como 

desempenhou as funções de Subdiretor da Direção de Saúde, durante cerca de dois anos e meio, reveladora 

de uma extraordinária dedicação.  

Oficial distinto, possuidor de elevada competência técnico-profissional, grande capacidade de 

trabalho e sentido do dever, confirmou em circunstâncias particularmente desafiantes, irrepreensível 

estatura de carácter e sólida formação moral. 

Detentor de vastos conhecimentos na área de saúde, com inexcedível capacidade de organização, 

planeamento e gestão, confirmou ser um colaborador de inestimável valor, na coordenação e 

acompanhamento dos diversos assuntos, de que foi incumbido, designadamente, a supervisão das atividades 

das Unidades de Saúde e das Repartições da Direção. Neste âmbito, assinala-se a coordenação do 

reabastecimento sanitário, o apoio sanitário às Forças Nacionais Destacadas, e à população da Cidade da 

Beira em Moçambique, devido à destruição provocada pelo ciclone IDAI, e das atividades de Saúde no 

âmbito das comemorações dos Dias do Exército, 2018 em Guimarães, e 2019 em Setúbal, patenteando 

extraordinário espírito de bem servir e exemplar capacidade de liderança.  

Participando na comissão organizadora do XVIII Encontro de Saúde Militar da Comunidade dos 

países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorreu em 15 e 16 de novembro de 2018, na Fundação 

Champalimaud, em Lisboa, contribuiu de forma decisiva para o seu sucesso, bem como para a promoção 

da imagem e correspondente prestigio da Saúde Militar e do Exército, revelando abnegação e espírito de 

sacrificio. 

Num contexto de restruturação da Saúde Militar, integrou diversos grupos de trabalho e colaborou 

na elaboração de documentos estruturantes revelando-se a proatividade e qualidade da sua participação, 

intervenções e pareceres, que muito contribuíram para a elaboração das propostas em discussão nas Forças 

Armadas, demonstrando distinta dedicação, sentido de responsabilidade e lealdade. 

Num período caraterizado pelos constrangimentos ao nível dos recursos humanos, contribuiu de 

forma muito eficaz com iniciativas relativas ao recrutamento de pessoal do Quadro Especial de Saúde, 

acompanhando de forma muito próxima o concurso ordinário ocorrido em 2019, e a verificação, revisão e 

uniformização dos processos das Juntas Hospitalares de Inspeção, patenteando elevado espírito de missão 

e excecionais conhecimentos sobre o Serviço de Saúde do Exército. 

Pelas qualidades e virtudes militares e elevados dotes de caráter assinalados, é o Coronel Tirocinado 

Jácome de Castro digno, de os serviços por si prestados serem considerados relevantes, extraordinários e 

de muito elevado mérito.  

06 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor Inf (07448385) Joaquim José Rodrigues Bucho, pela forma dedicada e competente 

como serviu o Exército e o País, durante mais de 36 anos de serviço efetivo, demonstrando sempre elevados 

dotes de carácter, plenamente espelhadas numa folha de serviços exemplar que, muito justamente, o 

enaltece e dignifica. 

Oficial distinto e dotado de um elevado sentido de responsabilidade, foi designado, ao longo da sua 

carreira, para o desempenho de funções de natureza muito variada, que exerceu sempre com muito mérito, 

fruto do seu esforço, abnegação, espírito de sacrificio e capacidade de adaptação. 

Concluído em 1989 o Curso de Infantaria da Academia Militar e o Tirocinio na Escola Prática de 

Infantaria e após uma curta colocação, já no Quadro Permanente, nesta unidade, como comandante de 

Pelotão, foi colocado em 1990 no então Regimento de Infantaria de Elvas (RIE), em que desempenhou, 

nessa fase inicial da sua carreira, as funções de Adjunto de Comandante de Companhia, de Comandante de 

Companhia e, de forma breve, as de Estado-Maior, como Chefe da Secção de Pessoal. 
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O trabalho que desenvolveu nessa altura, no RIE e no depois designado RI8, ao nível do Comando 
de Companhias Operacionais, de Instrução e de Serviços, foi repetidamente enaltecido, pelas qualidades de 
Comando demonstradas e pela dedicação, competência e entusiasmo que caracterizaram o seu desempenho. 

Colocado em junho de 1997 na então Brigada Mecanizada Independente, em Santa Margarida, 
desenvolveu aí intensa atividade de Estado-Maior no BApSvc, no 2BIMec e como adjunto do oficial de 
operações do 2BIMOTO/SFOR, no Teatro de Operações da Bósnia Herzegovina, durante a operação 
“CONSTANT GUARD”. Nesta última qualidade recebeu a responsabilidade pelo tratamento das 
informações, área muito sensível e complexa em face da natureza da operação, tendo contribuído de forma 
importante para as decisões do Comando e demonstrado, no desempenho destas funções, elevada aptidão 
para bem servir em qualquer circunstância, reconhecida coragem moral e ser digno de ocupar postos de 
mais elevada responsabilidade.  

Regressado a Elvas 1999, ao RI8, após a frequência do Curso de Promoção a Oficial Superior, 
desempenhou as funções de Comandante da CCS e as de Chefe de Secção de diferentes áreas do Estado-Maior da 
Unidade, inicialmente como Capitão e depois como Major, sempre de forma reconhecidamente dedicada e 
eficiente e revelando assinalável espírito de iniciativa e de missão. Estas características, associadas a uma 
elevada preparação técnica e cultura militar levaram a que, entre outras ações de relevo, concebesse o 
projeto IMAGEM do RI8, visando a sua inserção no site do Exército. 

Em 2003, no Instituto de Altos Estudos Militares, desempenhou funções no âmbito da cooperação 
técnico-militar com a República de Angola, como Assessor, durante dois anos, do Diretor Técnico do 
Projeto 2 (Instituto de Ensino Superior Militar (IESM) e como colaborador do Projeto 5 (Centro de 
Instrução de Operações de Apoio à Paz). No decurso do seu envolvimento nestes projetos, o então Major 
Bucho desenvolveu uma intensa atividade docente no IESM, em diversas matérias, contribuindo para a 
formação de um Batalhão Angolano para Operações de Apoio à Paz e, nesta mesma área, para o 
planeamento do Exercício “FELINO 2004”, em Angola. A forma como desempenhou estas funções 
mereceu superior reconhecimento, pela dedicação, espírito de missão, generosidade e facilidade de 
adaptação ao meio social angolano. 

No início de 2006, após breve exercício de funções no RI8 e já como Tenente-Coronel, foi colocado 
no Quartel-General da então Região Militar Sul e, posteriormente, no Comando de Instrução e Doutrina 
(CID), em Évora, onde, durante cerca de quatro anos e meio desempenhou funções de Estado-Maior e de 
Comando, evidenciando ser possuidor de sólidos conhecimentos e de elevadas qualidades de obediência, 
abnegação e dinamismo. Entre as situações de destaque em que se evidenciou pela sua ação refere-se a 
elaboração dos Planos “LIRA-CID”, “VULCANO-CID” e “ALUVIÃO-CID”, no âmbito do apoio do 
Exército à Proteção Civil, e a chefia do Grupo de Trabalho no exercício “ORION”. 

Entre agosto de 2010 e abril de 2011 integrou o Contingente Nacional (CN) na International Security 
Assistance Force (ISAF), no Afeganistão, como Senior Team Leader das Equipas de 
Formadores/Instrutores e Chefe do Gabinete de Apoio e Ligação do CN na ISAF, funções em cujo exercício 
lhe foi reconhecida extraordinária competência, capacidade e dedicação e de que resultaram excelentes 
contributos e decisões para o desenvolvimento da missão do CN. 

Após a missão no Afeganistão regressou ao CID onde, entre outras funções, chefiou a Repartição de 
Controlo e o Centro Militar do Exército para a Qualificação, tendo os trabalhos que então desenvolveu 
constituído inestimável contributo para a missão daquele Comando e do Exército. Entre esses trabalhos 
relevam-se os relativos ao ajustamento da Formação dos Contingentes das Forças Nacionais Destacadas, 
no decurso dos quais foi notória e muito útil a sua vastíssima experiência, recolhida nos diferentes teatros 
de operações em que esteve inserido, e os estudos relativos ao desenvolvimento e valorização da carreira 
de sargentos do Exército, através da consolidação de um perfil profissional comum às várias Armas e 
Serviços. 

Em setembro de 2015 e ainda como Tenente-Coronel foi nomeado, por escolha, para o cargo de 
Diretor do Museu Militar de Elvas. Embora de natureza significativamente diferente das anteriormente 
desempenhadas, o Coronel Joaquim Bucho desempenhou estas novas funções de forma reconhecidamente 
extraordinária, pelas suas qualidades pessoais, pela capacidade de organização demonstrada, permanente 
disponibilidade e pela motivação que incutiu nos seus colaboradores, quer pelo seu exemplo pessoal quer 
desenvolvendo iniciativas que lhes melhorassem a necessária formação técnica e especialização nas 
respetivas áreas. Para além do trabalho de muita qualidade desenvolvido diretamente relacionado com a 
gestão do património histórico-militar à guarda do museu que tem dirigido, merece especial relevância a 
proximidade, que reforçou, com a sociedade civil, destacando-se, neste âmbito, o estabelecimento de 
protocolos e parcerias com entidades locais e a concretização de ações de divulgação da história e cultura 
militar. 
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O Coronel Joaquim Bucho, militar possuidor de um enorme espírito de obediência e lealdade 
distinguiu-se, deste modo, ao longo da sua digna e honrosa carreira de oficial, evidenciando sempre 
relevantes qualidades e virtudes militares, grande competência profissional, sendo de inteira justiça que, 
por oportunidade da sua passagem à Situação de Reserva lhe seja reconhecida a forma exemplar como 
serviu as fileiras, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão 
do Exército. 

04 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor Inf (05303583) Jorge Manuel Sequeira Iglésias, pelo seu extraordinário desempenho 

e elevada competência salientes no seu exemplar percurso de carreira de trinta e oito anos, ao serviço do 

Exército. 
Ingressado em 1981 na Academia Militar, concluiu a licenciatura em Ciências Militares na 

especialidade de Infantaria, em 1986. Enquanto Oficial Subalterno, serviu no Regimento de Infantaria N.º 8 
(RI8), em Elvas, onde comandou pelotões e companhias operacionais e de instrução, tendo denotado 
“excecionais qualidades de trabalho, abnegação e espírito de sacrificio (...) conhecimentos profissionais, 
espírito disciplinador e entusiasmo”. Promovido a Capitão, exerceria funções de estado-maior, 

nomeadamente, nas Secções de Operações e Informações e de Instrução do Regimento, reafirmando o seu 
apurado sentido das responsabilidades, versatilidade e espírito criativo. 

Entre 1994 e 1997, prestou serviço no Quartel-General da Região Militar Sul (QG/RMS), durante o 
qual, ascenderia ao posto de Major. Dentre as diversas funções que lhe foram confiadas, destacam-se as de 
Oficial de Informação Interna e Relações Públicas e, cumulativamente (enquanto Capitão), as de 
Ajudante-de-Campo do General Comandante, tendo-lhe sido reconhecidos admiráveis atributos de 

“correção, seriedade e zelo” (...) e qualificado de relevante o seu trabalho que, a par da sua “ponderação, 
senso (...) honestidade (...) elevados conhecimentos técnico-profissionais e vontade de bem servir”, o 
cotaram como uma inquestionável mais-valia no apoio ao Comando. 

De regresso ao RI8, chefiou, de 1997 a 2000, as Secções de Instrução e de Operações, Informações 
e Segurança, tendo demonstrado, além de uma excelente adaptabilidade, “grande capacidade de trabalho e 
minúcia na organização e desempenho das múltiplas e diversificadas tarefas (...)”. 

Em meados de 2000, de novo no QG/RMS, seria, no final desse ano, promovido a Tenente-Coronel. 
Até 2004 assumiu, sucessivamente, as posições de Chefe da Repartição de Pessoal e de Chefe da Repartição 
de Instrução e Treino, em que, mercê de uma inexcedível dedicação ao serviço, adequada organização, 
método e sentido de oportunidade, logrou “rapidamente integrar-se nas complexas matérias, estudar com 
profundidade os diversos assuntos das áreas de responsabilidade (...)” e “garantir uma ação muito eficaz do 
pessoal sob as suas ordens (...)”, comprovando, deste modo, inequívoca “aptidão para bem servir nas 

diferentes circunstâncias, extraordinário empenho e sentido do dever (...) e (...) coragem moral”. 
No cargo de 2.º Comandante do RI8, que exerceu de 2004 até 2006, com vincado sentido de 

responsabilidade, houve-se pela “invulgar capacidade de relacionamento, grande dinamismo, espírito de 
iniciativa (...) que lhe permitiram desenvolver a sua ação com destacado mérito, sendo decisiva (...) no bom 
funcionamento da Unidade”. 

No Comando da Instrução e Doutrina (CID), onde esteve de 2006 a 2012, foi Chefe do Centro de 

Documentação e Difusão e Chefe da Repartição de Investigação e Análise, funções que desempenhou “com 
o mesmo brilhantismo”. Promovido a Coronel em 04 de fevereiro de 2010, assumiu a chefia do Centro de 
Simulação do Exército, tendo desenvolvido a sua ação “com inteligência e pragmatismo (...) na 
coordenação das atividades” daquela infraestrutura. 

Em 02 de julho de 2012, foi empossado Comandante do Regimento de Infantaria N.º 1, em Tavira, 
para o qual havia sido nomeado por escolha, tendo o Coronel Sequeira Iglésias, ao longo de mais de dois 

anos, norteado a sua ação por uma “elevada competência profissional e de liderança (...) excecionais 
qualidades e virtudes militares (...) éticas e humanas”. 

Em 13 de março de 2017, nomeado Inspetor na Inspeção-Geral do Exército (IGE), o Coronel 
Sequeira Iglésias destacou-se pelo modo meticuloso e organizado como preparou, planeou e conduziu as 
várias Inspeções Operacionais que teve ensejo de chefiar, tanto às formações em aprontamento para se 
constituírem em Forças Nacionais Destacadas, como a unidades da Componente Operacional Terrestre do 

Sistema de Forças, demonstrando ser detentor de amplos saberes e experiência no âmbito técnico-profissional, 
rara acuidade analítica e particular vocação para o trabalho de equipa. 
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Cabe ainda registar as três missões que cumpriu, designadamente, de assessoria militar e de direção 

técnica dos Projetos N.º 5 e N.º 2 de Cooperação Militar com Angola, respetivamente, de 2009 a 2011 e de 

2015 a 2017, assim como de assessoria técnica do Projeto N.º 1 de Cooperação Militar com a Guiné-Bissau, 

em 2018 e 2019, nas quais lhe foi reconhecida “singular competência intelectual e pedagógica”, relevantes 

qualidades pessoais e especial facilidade no relacionamento com as entidades apoiadas, tendo em vista a 

consolidação das estruturas superiores da defesa e das forças armadas daqueles países. 

Pela sua conduta distinta e alto apego aos mais nobres ideais de serviço, que reiteradamente 

manifestou ao longo da sua honrosa e prestigiante carreira e que o creditam como um Oficial de eleição, o 

Coronel Sequeira Iglésias contribuiu, significativamente, para a eficiência, prestigio e cumprimento da 

missão do Exército, sendo, pois, digno de ser publicamente enaltecido e apontado como uma referência, 

através da concessão do presente louvor. 

30 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor Inf (06935985) Paulo Alexandre Parreira Bilro, pela elevada competência 

profissional e empenho com que, durante mais de 35 anos de carreira militar desempenhou os cargos e 

exerceu as funções que lhe foram atribuídas. 

Incorporado em 1984 na Academia Militar, ingressou no quadro permanente em 1989, no Regimento 

de Infantaria de Beja, onde lhe foram atribuídas várias funções, nomeadamente, o comando da 2.ª Companhia de 

Instrução, onde demonstrou elevado espírito de missão e sentido do dever. Ainda nesta Unidade, colocado 

na Secção de Instrução como Oficial de Educação Física, denotou grande desembaraço, muito método, e 

permanente interesse pela instrução, tendo cumulativamente organizado inúmeras provas e competições 

desportivas e contribuído para a obtenção de um bom nível na instrução militar das praças. 

Mais tarde, como Capitão, no Regimento de Infantaria N.º 3 (RI3), em 1994, demonstrou ser um 

militar dotado de grandes qualidades técnicas e profissionais, donde sobressaiu a sua capacidade de 

planeamento, organização e a aptidão para bem servir no Comando da 2.ª Companhia de Instrução e do 

Batalhão de Instrução. No âmbito operacional, mereceu particular realce a sua participação nos diversos 

exercícios, Regionais e Nacionais, onde demonstrou não só a sua elevada adaptabilidade às mais variadas 

funções, mas também o seu elevado espírito de missão. 

Em junho de 1998, foi colocado no Comando e Quartel-General da Região Militar do Sul, tendo 

posteriormente sido nomeado para dois projetos de Cooperação Técnico-Militar na República de Angola, 

em 2001 como Assessor Técnico e em 2003 como Adjunto do Diretor Técnico. Nestas missões distinguiu-se 

pela sua grande capacidade de organização e de planeamento, elevados dotes de carácter, grande espírito 

de sacrifício e de abnegação, inteligência e facilidade em bem servir em todas as circunstâncias. 

Em janeiro de 2003, regressou a Évora para assumir o cargo de Comandante da Unidade de Apoio 

do Quartel General da Região Militar do Sul, onde de uma forma dinâmica e objetiva coordenou os 

trabalhos de conservação e manutenção das instalações e dos equipamentos demonstrando elevados 

conhecimentos administrativo-logísticos e gerindo de forma rigorosa os recursos humanos, materiais e 

financeiros colocados à sua disposição.  

Posteriormente, no Comando de Instrução e Doutrina (CID), como Tenente-Coronel, desempenhou 

várias funções, nomeadamente de Adjunto para a Formação Profissional do Chefe da Repartição de 

Estudos, Planeamento, Programação e Coordenação e Chefe da Repartição de Atividades Formativas da 

Direção de Formação, tendo elaborado inúmeros estudos, memorandos e apresentações, evidenciando 

grande disponibilidade, saber e empenho para o serviço. 

Colocado na Escola de Serviço de Saúde Militar em 2009, como Comandante do Corpo de Alunos, 

foi o primeiro responsável pela instrução técnico-militar dos alunos das licenciaturas em enfermagem e 

tecnologias da saúde, tendo neste novo quadro que delinear o adequado enquadramento militar e 

administrativo destes alunos, em complemento da respetiva formação politécnica. Decorrente da aprovação 

do Estatuto dos Estabelecimentos de Ensino Público Militar participou com grande qualidade, na conclusão 

de um projeto de regulamento do Corpo de Alunos e demais publicações e documentação complementares. 

Em 2011, foi colocado na Direção de Doutrina, como Chefe da Repartição de Doutrina, onde se 

distinguiu pela forma como coordenou, integrou e supervisionou as atividades dos grupos de trabalho de 

desenvolvimento de Publicações Doutrinárias do Exército, atividade que foi crucial para a atualização da 

documentação de referência relativamente ao modelo organizacional instituído e à nova arquitetura 

doutrinária do Exército. 
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Após a extinção do CID foi colocado na Direção de Formação do Comando do Pessoal, como Chefe 

da Repartição de Ensino à Distância, onde demonstrou uma elevada competência profissional e exemplar 

dedicação, no desenvolvimento das principais tarefas com vista à consolidação desta modalidade de ensino 

no Exército. 

Com a promoção a Coronel, em janeiro de 2017 assumiu a Chefia da Repartição de Avaliação, 

Certificação e Controlo e de Subdiretor, em Regime de Suplência, produzindo um trabalho de excelente 

qualidade, revelando uma liderança firme e determinada e grande profissionalismo contribuindo 

significativamente para o cumprimento da missão da Direção de Formação. 

Oficial possuidor de inegáveis qualidades pessoais e profissionais, cultivando em elevado grau as 

virtudes da lealdade e de espírito de obediência, demonstrou ao longo da sua carreira ser um militar com 

uma sólida formação moral, granjeou dos seus chefes, pares e subordinados grande prestígio e respeito, 

afirmando-se como um oficial distinto do Quadro Especial de Infantaria. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares, pela afirmação constante de elevados dotes de 

carácter demonstrados, pela forma extraordinariamente exemplar e dedicada como desempenhou as funções 

que lhe foram cometidas ao longo da sua carreira militar, o Coronel Parreira Bilro é, no momento em que 

deixa o serviço ativo, merecedor que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes, 

extraordinários e distintos. 

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

 

Louvo o Cor Eng Res (07233182) Augusto de Barros Sepúlveda, pelo seu extraordinário 

desempenho e inexcedível dedicação, salientes no decurso de um impressionante percurso de trinta e sete 

anos, ao serviço do Exército Português.  

Ingressado na Academia Militar em 1985, concluiu a licenciatura em Ciências Militares na 

especialidade de Engenharia Militar em 1992 e iniciou a sua carreira no Regimento de Engenharia de 

Espinho. De 1993 a 1994, serviu na Companhia de Engenharia da Brigada Mecanizada Independente, onde, 

cumulativamente com outras funções, comandou o Pelotão de Equipamento e Manutenção, que alcançou 

um “elevado grau de operacionalidade”, tendo ainda tido ação fundamental na área da formação 

profissional, mormente, na direção da equipa que procedeu à criação do Curso de Operadores de 

Equipamento Pesado de Engenharia”. 

Entre 1995 e 1999, prestou serviço, como Capitão, na Escola Prática de Engenharia (EPE), onde foi 

Instrutor, Diretor do Tirocinio para Oficiais de Engenharia e Comandante de Companhia, tendo ainda, 

durante aquele período, prestado assessoria técnica no quadro do Projeto N.º 4 de Cooperação Militar com 

a República Democrática de São Tomé e Príncipe. Em 1999 e 2000, comandou a Companhia de Engenharia 

das Forças de Projeção do Exército, sedeada no Regimento de Engenharia N.º 3 (RE3), tendo comprovado 

as suas relevantes qualidades pessoais e militares, mormente, o sentido das responsabilidades, 

discernimento, capacidade de trabalho e abnegação, cumprido os objetivos delineados, no decurso do 

levantamento daquela subunidade, em “período de fortes restrições quer em pessoal quer em material (...)”. 

Promovido a Major, integrou, em 2001 e 2002, a Força de Manutenção de Paz da Administração 

Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET), na qualidade de Chefe do Gabinete de Planos 

e Projetos da Célula de Assuntos Civis do Comando do Setor Central, tendo evidenciado “excelentes 

qualidades militares, boa capacidade de chefia, elevada dedicação ao serviço e sentido de missão (...)” e 

sabido estabelecer proficuos contatos e relações de cooperação com diversas entidades e organizações não 

governamentais, que viabilizaram a realização de vários projetos de recuperação patrimonial, de ajuda 

humanitária e de melhoria das acessibilidades naquele país e que “muito contribuíram (...) para a projeção 

do nome de Portugal (...)”. 

Após a chefia da Secção de Operações, Informações e Segurança da EPE durante cerca de um ano, 

assumiu, em 2003, a posição de Operations Major, na Célula de Operações do Quartel-General (QG) da 

Força de Manutenção de Paz da Missão das Nações Unidas de Apoio a Timor-Leste (UNMISET), na qual 

sobressaiu pela sua elevada competência. Entre 2004 e 2005, novamente ao serviço da UNMISET, exerceu 

funções na Célula de Informações Militares e, cumulativamente, de Ligação Militar, no QG da componente 

militar, tendo demonstrado “ (...) grande sentido de objetividade, capacidade de análise e um vasto 

conhecimento da realidade Timorense, (...) tacto e diplomacia”. 
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De 2006 a 2008, foi assessor no âmbito do Projeto N.º 2 de Cooperação Técnico-Militar com a 

República de Angola. De regresso ao RE3, foi promovido a Tenente-Coronel e nomeado Comandante do 

Batalhão de Engenharia, tendo, mercê da sua “capacidade de comando (...) orientações rigorosas e (...) 

eminentes padrões de disciplina”, logrado atingir “objetivos ambiciosos”, denominadamente, nas vertentes 

da manutenção (...), do treino operacional e (...) das Outras Missões de Interesse Público”. De 2009 a 2010, 

cumpriu uma comissão no Teatro de Operações (TO) do Kosovo, como Chefe dos Planos e Operações no 

QG da KFOR e, em 2011, comandou a Unidade de Engenharia N.º 10, Força Nacional Destacada (FND) 

no quadro da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), onde foi notória a sua “grande 

determinação, capacidades de planeamento e coordenação (...)”. 
No plano internacional, acresce ainda referir: as funções de Oficial NBQR/Proteção Ambiental, em 

acumulação com as de Adjunto do Oficial da Repartição de Engenharia, que exerceu no Quartel-General 
da KFOR, em 2013; a missão de Conselheiro Militar do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a 
Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS), que cumpriu, entre 2014 e 2016; e, ainda, o cargo de 
Oficial de Infraestruturas Regionais no QG da Missão Resolute Support da NATO, no TO do Afeganistão, 
que desempenhou em 2016 e 2017, no decurso da qual, ascendeu ao posto de Coronel. 

Colocado na Inspeção-Geral do Exército (IGE) em agosto de 2017, o Coronel Barros Sepúlveda, 
enquanto Inspetor, notabilizou-se pelo modo meticuloso e organizado como preparou, planeou, coordenou 
e conduziu as inúmeras Inspeções Técnicas de Segurança Militar e das Comunicações e Sistemas de 
Informação, que foi incumbido de enquadrar, provando ser detentor de amplos saberes e diversificada 
experiência no âmbito técnico-profissional, singular acuidade analítica e boa aptidão para o trabalho de 
equipa. 

Em face do que antecede, é de inteira justiça reconhecer publicamente os admiráveis atributos 
pessoais e nobres virtudes militares que o Coronel Barros Sepúlveda reiteradamente manifestou ao longo 
do seu honroso e prestigiante trajeto profissional, pelo que se qualificam os serviços por si prestados, 
contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército, de 
importantes e mui meritórios. 

30 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor Art (04821085) Carlos José Barradas Fernandes, pelo extraordinário desempenho 

e exemplar disponibilidade como exerceu, ao longo dos últimos três anos, as funções de Adjunto do 
Tenente-General Ajudante-General do Exército. 

Como responsável pelo planeamento e coordenação de diversas cerimónias, nomeadamente as 
Comemorações do Dia do Comando do Pessoal, do Dia do Combatente e do Armisticio da Grande Guerra, 
e ainda as visitas ao Comando do Pessoal, a Comunhão Pascal, a Peregrinação a Fátima, entre outras, 
revelou no âmbito técnico-profissional elevada competência, excelente capacidade de planeamento e 
apurado sentido prático, propondo as soluções que melhor se adaptaram às diferentes situações. 

O profundo conhecimento da legislação em vigor e demais documentação enquadrante, associados à 
sua experiência e cultura militar, permitiram-lhe dar pareceres e apresentar propostas de elevada qualidade 
evidenciando assinalável sensatez, ponderação e elevado sentido do dever constituindo-se como um 
assessor de elevado valor. 

No âmbito da gestão documental, procedeu à otimização de procedimentos e sistematização de 
processos que melhoraram o tempo de conhecimento e decisão, demonstrando elevada dedicação e 
abnegação. 

Militar sereno, cultivando a camaradagem exemplarmente, no período de inexistência de nomeação 
do Chefe de Gabinete do Tenente-General Ajudante-General do Exército, soube, como Adjunto mais 
antigo, manter um elevado nível de coordenação e motivação, e em momentos de maior pressão revelou 
singular capacidade congregadora, construindo e mantendo um excelente ambiente de trabalho e o 
fortalecimento do espírito de equipa e cooperação, fator fundamental para o sucesso dos eventos e missões 
realizadas. 

Pela permanente demonstração de relevantes qualidades pessoais e virtudes militares de que se 
destacam a lealdade e a camaradagem, é o Tenente-Coronel Barradas Fernandes merecedor que os serviços 
por si prestados sejam considerados relevantes e de elevado mérito, tendo contribuindo significativamente 
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Comando do Pessoal e, consequentemente do 
Exército Português. 

22 de outubro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o TCor Art (16645789) Eduardo Jorge Martins Nunes da Silva, pelas excecionais 

qualidades e virtudes militares demonstradas ao longo dos últimos três anos e três meses, no desempenho 

de diversas funções, designadamente como docente, como Diretor Técnico do Projeto de Cooperação 

Técnico-Militar com a Academia Militar Samora Machel em Nampula-Moçambique e, entre setembro de 

2018 e dezembro de 2019, em funções de comando como Subdiretor da Direção dos Serviços Gerais e de 

Administração (DSGA). 

No desempenho das funções de Subdiretor da DSGA e num contexto de reconhecidas dificuldades 

de recursos humanos, o Tenente-Coronel Nunes da Silva, através da sua ação de comando, contribuiu para 

que se alcançassem melhorias funcionais e de grande valorização no que concerne às infraestruturas e à 

diversidade dos espaços da Academia Militar (AM), muito especialmente no Quartel da Amadora. É de 

destacar o elevado profissionalismo, a grande exigência e o enorme rigor que colocou no planeamento e 

supervisão das cerimónias militares, nos eventos académicos militares e civis, nacionais e estrangeiros, bem 

como nas diversas visitas das mais altas entidades civis e militares, contribuindo desse modo para uma 

extraordinária e assinalável melhoria da imagem da AM, demonstrando elevado sentido do dever e vincado 

sentido de responsabilidade. 

Possuidor de sólidos conhecimentos técnico-profissionais e elevada competência profissional, o 

Tenente-Coronel Nunes da Silva destacou-se também como docente das unidades curriculares de Base de 

Dados e Probabilidades e Estatística, onde evidenciou uma invulgar capacidade de trabalho, um inexcedível 

espírito de colaboração, permanente disponibilidade e extrema dedicação no cumprimento das tarefas que 

lhe foram atribuídas, qualidades que se traduziram num desempenho com excelentes resultados, que 

ficaram bem patentes no elevado rendimento dos seus alunos e na facilidade com que transmitiu o gosto 

pelo conhecimento no âmbito dos Sistemas de Informação e Ciências Exatas. 

Oficial distinto, íntegro, com elevada capacidade de organização e de liderança e invulgar espírito 

de obediência, o Tenente-Coronel Nunes da Silva incrementou, desenvolveu e consolidou, com a sua 

conduta, as diferentes áreas de atividade à sua responsabilidade enquanto Diretor Técnico do Projeto 

N.º 2 - Academia Militar Marechal Samora Machel, no âmbito da Cooperação Técnico-Militar com a 

República de Moçambique, tendo promovido, com as autoridades moçambicanas, uma franca, prestigiante, 

leal e frutuosa cooperação, que em muito dignificou a imagem da AM, do Exército e das Forças Armadas 

Portuguesas.  

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares e humanas evidenciadas, de que se destacam os 

elevados dotes de carácter, a abnegação, a lealdade e o espírito de sacrifício, o Tenente-Coronel Nunes da 

Silva é merecedor que os serviços por si prestados, dos quais resultou honra e lustre para a Academia Militar 

e para o Exército, sejam reconhecidos como muito relevantes e de elevado mérito. 

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

 

Louvo o TCor Art (17234789) João Afonso Góis Pires, por, ao longo dos cerca de dois anos em que 

desempenhou o cargo de Chefe de Gabinete do Comando das Forças Terrestres (CFT), ter evidenciado, em 

todas as circunstâncias, excecionais qualidades e virtudes militares. 

Desde o primeiro momento em que ocupou aquele cargo, por ter sido nomeado por escolha, patenteou 

elevada competência profissional, marcada discrição e sobriedade nas suas atitudes e comportamentos, tudo 

acompanhado de uma franca lealdade e de uma clara visão prospetiva, o que lhe angariou uma sólida 

confiança do Comando do CFT. 

Senhor de um vasto conhecimento e de uma firmada experiência nos domínios das relações públicas 

e do cerimonial militar, constituiu-se, permanentemente, num importante esteio de apoio à decisão do 

Exmo. Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, apoiando, nas matérias relacionadas com essas 

áreas, em complementaridade, os Comandantes das Brigadas, Zonas Militares e Regimentos na direta 

dependência daquele Comando. 

Pautando toda a sua ação pela humildade, espíritos de disciplina e de missão e pela vontade de fazer 

bem, antecipando, permanentemente e com marcado espírito de iniciativa, o que se tornava necessário 

realizar, sempre procurou a concisão, com o pormenor necessário, na coordenação das agendas do 

Comandante das Forças Terrestres e nos planeamentos das cerimónias da responsabilidade do CFT, bem 

como das diversas reuniões de trabalho e visitas do seu Comandante, nomeadamente, sem nestas se esgotar, 

às Unidades da Componente Operacional e Territorial e às Forças Nacionais Destacadas em Teatros de 

Operações. 
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Dotado de um fino trato e de uma expressiva capacidade de planeamento e de execução, tudo 

envolvido numa inusitada espontaneidade de relacionamento e de cooperação, posicionou-se, 

continuamente, como um facilitador, nos processos protocolares ou de ligação a Entidades nacionais e 

internacionais, estabelecendo pontes entre o CFT e aquelas, o que muito contribuiu para a afirmação do 

prestígio e da imagem de saber fazer, que tão bem tem caracterizado o nosso Exército. 

Procurando, com reconhecido bom senso e vasto conhecimento nas matérias da justiça militar, 

aconselhar e apoiar, tecnicamente, o Comandante das Forças Terrestres, nas suas decisões no âmbito de 

tais áreas, o seu trabalho de coordenação do desempenho do Gabinete de Assessoria Jurídica, caracterizado 

por uma responsável e eficaz liderança, muito contribuiu para, com oportunidade e equidade, se garantisse 

a moral e bem estar dos militares e civis que prestam serviço nesse Comando, bem como a administração 

da justiça, com rigor, fiabilidade e credibilidade. 

De uma disponibilidade total, nunca se negando a qualquer esforço para atingir os objetivos que lhe 

foram impostos, aplicou todo o seu saber, a sua inteligência, a sua argúcia, o seu esclarecido e excecional 

zelo e a sua força de vontade, para que os mesmos se concretizassem de forma rápida, mas eficaz e 

eficientemente, tendo sempre em conta os elevados interesses do CFT e do Exército. 

Por tudo quanto atrás foi referido, considerando os serviços de caráter militar relevantes e 

extraordinários que tem desenvolvido, atento as suas qualidades humanas e, dentro destas, as excecionais 

qualidades e virtudes militares que pratica em elevado grau, pelo reconhecimento que lhe é devido, por 

todos quantos com ele têm servido, o Tenente-Coronel Góis Pires torna-se merecedor de ser apontado como 

um Oficial que muito honra a sua Arma e o Exército, pelo que os seus serviços devem ser classificados 

como importantes, relevantes e distintos. 

26 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor AdMil (13225191) José Manuel Pinto Cano, pela forma como, ao longo de mais de 

quatro anos, tem cumprido as suas atribuições no desempenho do cargo de Chefe da Repartição de Recursos 

da Direção de Formação do Comando de Pessoal. 

Oficial com invulgar sentido do dever, da disciplina e da responsabilidade, de inquestionável 

lealdade, honestidade intelectual e frontalidade, claramente evidenciadas na excelência dos resultados 

produzidos e objetivos cumpridos, colocou sempre, ao serviço da Direção de Formação (DF), todo o seu 

saber, experiência e singular capacidade de trabalho, de planeamento e organização.  

De relevar o seu notável e inteligente sentido crítico e pragmatismo, a sua elevada aptidão de 

liderança, versatilidade e adaptabilidade que muito contribuíram para o apoio ao Diretor de Formação e à 

ligação e coordenação com diversas entidades no âmbito dos recursos humanos, materiais e financeiros. 

Destacam-se ainda as suas ações referentes ao acompanhamento dos projetos da responsabilidade da DF, à 

revisão de regulamentos e Quadros Orgânicos, à melhoria da eficiência administrativa, ao superior 

aconselhamento, entre outros, à gestão da Messe Militar de Évora e dos Prédios Militares a cargo da DF. 

Afirmou-se permanentemente como um oficial de exceção, fiável e íntegro, norteando a sua conduta por 

elevados e exigentes padrões de rigor e idoneidade, contribuindo de forma inequívoca para uma imagem 

de qualidade da Instituição Militar e dos que nela servem. 

Pelo atrás referido e pela afirmação constante de excecionais dotes de carácter, irrepreensível conduta 

moral, superior espírito de obediência e abnegação, é de toda a justiça que os serviços prestados pelo 

Tenente-Coronel José Cano sejam considerados de elevado mérito, extraordinários, relevantes e distintos, 

por terem contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Direção 

de Formação do Comando de Pessoal e do qual resultou honra e lustre para o Exército. 

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

 

Louvo a TCor AdMil (22306891) Ana Maria da Silva de Jesus, pela forma como desempenhou, 

durante os últimos dois anos, o cargo de Coordenadora da Área de Ensino de Ciências Sociais e Humanas 

e de Docente. 

Na direção dos cursos evidenciou possuir em elevado grau competência técnico-profissional, sentido 

do dever e assinalável sensatez que lhe permitiram afirmar-se como um elemento facilitador da 

aprendizagem e um elo fundamental na ligação entre os alunos, o corpo docente e a Direção de Ensino, que 

muito tem contribuído para o sucesso do processo formativo da carreira dos Sargentos do Exército. 
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No exercício de várias funções no Gabinete de Liderança, destaca-se o entusiasmo como leciona as 
disciplinas de Liderança e Ética Militar, de Comportamento Organizacional e de Chefia e Liderança aos 
diversos cursos e os excelentes resultados obtidos evidenciando excelentes qualidades pedagógicas e 
espírito de bem servir. 

Concomitantemente a todas as suas responsabilidades, está a desenvolver o projeto de investigação 
subordinado ao tema “Liderança nos Sargentos do Exército Português, desenvolvimento de um programa 
de formação” na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, tendo em vista a obtenção do grau de 
Doutor em Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações, para fazer face às 
exigências do Nível 5 no âmbito dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, na ESE, revelando assim 
inexcedível espírito de sacrificio e de abnegação. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares reveladas, de que se destacam a camaradagem e a 
lealdade, bem como pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, é a Tenente-Coronel Ana Jesus 
inteiramente merecedora de ser citada publicamente como exemplo a seguir e de os serviços por si prestados 
serem considerados relevantes, extraordinários e de elevado mérito. 

23 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor TManMat (18725181) António José Branco Pinto, a prestar serviço na Unidade de 

Apoio do Comando da Logística, pela exemplar conduta moral e disciplinar, patenteando em todos os atos, 
excecional zelo pelo serviço e comprovado espírito de lealdade que sempre colocou na forma devotada, 
esclarecida, dinâmica e eficiente como serviu o Exército, as Forças Armadas e o País ao longo de mais de 
38 anos de serviço, culminando assim uma carreira militar repleta de dignidade e dedicação, na qual revelou 
sempre grande capacidade de chefia e excecionais qualidades e virtudes militares que lhe permitiram 
alcançar assinaláveis níveis de proficiência e que encontram apropriada tradução na sua excelente folha de 
serviços. 

Como Soldado Recruta foi incorporado em 15 de setembro de 1981, no Batalhão de Serviço de 
Material no Entroncamento e foi promovido ao posto de Primeiro-Cabo em junho de 1982, desempenhando 
as funções de Mecânico de Armamento Ligeiro, na Companhia de Serviços do Centro de Instrução de 
Operações Especiais em Lamego, evidenciando desde logo invulgar sentido do dever, organização e 
espírito de iniciativa. 

Ainda em 1982 iniciou a frequência do Curso de Formação de Sargentos, na Escola de Sargentos do 
Exército e na Escola Militar de Eletromecânica. 

Tendo terminado este curso em 1984, ingressou no Quadro Permanente como Segundo-Sargento do 
Serviço de Material, no Quadro Especial de Técnico de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e foi colocado 
no Batalhão de Apoio de Serviços da 1.ª Brigada Mista Independente. 

Em 1987 foi promovido a Primeiro-Sargento, estando colocado no Campo de Tiro de Alcochete a 
desempenhar funções na área de comunicações e como Adjunto da Secção de Segurança. Posteriormente 
colocado no Regimento de Artilharia de Costa, a desempenhar funções na Secção de Material, revelou ser 
um militar inteiramente devotado à sua profissão, com um notável espírito de missão, total disponibilidade 
e aptidão para o desempenho de funções de maior responsabilidade. 

Mostrando forte determinação, em 1991 ingressou no 15.º Curso de Formação de Oficias, no Instituto 
Superior Militar, em Águeda. Em 1993, foi promovido ao Posto de Alferes do Serviço de Material, sendo 
em outubro deste ano colocado na Escola Prática de Administração Militar, a exercer o cargo de 
Comandante do Pelotão de Manutenção/CCSI/Oficial de Manutenção. 

Promovido a Tenente em 1994 e a Capitão em 1998, esteve colocado na Manutenção Militar (MM), 
com as funções de Chefe da Secção Oficinal e cumulativamente Chefe da Secção de Transporte. 
Posteriormente foi Chefe de Divisão de Apoio, onde foi responsável por toda a frota, infraestruturas 
oficinais e todo o apoio de serviços (Sede) da MM. 

Nomeado em 2001, para integrar o 1.º Batalhão de Infantaria Para-quedista, como Força Nacional 
Destacada (FND), no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina, desempenhou as funções de Oficial de 
Manutenção, tendo pelo seu desempenho, evidenciado a experiência adquirida ao longo da sua carreira, 
conseguindo ultrapassar todas as dificuldades com que foi confrontado, fruto de um grande sentido de 
responsabilidade, dinamismo, elevado espírito de sacrifício, abnegação e vontade de bem servir em todas 
as circunstâncias que, aliados a sólidos conhecimentos profissionais, o levaram a atingir altos níveis de 
excelência no desenvolvimento do notável trabalho produzido e que muito contribuiu para o cumprimento 
da missão desta FND. 
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Em 2006 foi transferido para a Unidade de Apoio da Área Militar de Amadora-Sintra, onde 
comandou a Companhia de Comando e, já como oficial superior em 2007, desempenhou as funções de 
Chefe da Secção de Operações, Informações e Segurança, da Secção de Pessoal e posteriormente da Secção 
de Logística. 

Deslocado em 2013 para o Comando da Zona Militar da Madeira, desempenhou o cargo de Chefe da 
Repartição de Logística, destacando-se a forma eficiente, extraordinariamente competente e responsável, 
como cumpriu todas as missões que lhe foram atribuídas. 

Como Tenente-Coronel foi colocado, em 2015, no Comando da Logística (CmdLog) onde 
desempenhou as funções de Chefe da Repartição de Controlo de Qualidade, evidenciando as suas notáveis 
qualidades e virtudes militares e inquestionável competência profissional, traduzidas num contributo ímpar 
para o cumprimento da missão do Comando da Logística. 

Por fim, foi colocado na Unidade de Apoio do Comando da Logística, em 04 de abril de 2016, 
assumindo o cargo de Chefe da Secção de Logística do Estado-Maior e Chefe do Núcleo de Proteção 
Ambiental do Comando da Logística, patenteando saber estar à altura das mais variadas exigências, atuando 
oportunamente e de forma correta e eficaz na resolução das vicissitudes confrontadas, sempre na estrita 
observância das suas competências e apresentando sugestões e propostas válidas e ajustadas às 
circunstâncias. 

Detentor de inúmeros louvores e condecorações, é reconhecido o seu sentido crítico e a franca 
frontalidade, cultivando em elevado grau a virtude da lealdade, bom senso, sólida formação moral e humana 
e, outrossim, pelas suas relevantes qualidades pessoais, é de inteira justiça destacar a notável qualidade do 
desempenho do Tenente-Coronel Branco Pinto, no exercício das funções atribuídas ao longo da sua 
brilhante carreira militar que, no âmbito técnico-profissional, revelaram elevada competência e excecional 
desempenho, classificando os serviços por si prestados como relevantes, extraordinários e distintos, deles 
tendo resultado honra e lustre para o Exército, para as Forças Armadas e para Portugal. 

17 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor SGE (12233081) Francisco José Gordo Gasalho Bicho, pela extraordinária 

competência profissional e excecionais qualidades e virtudes militares que manifestou ao longo de mais de 
38 anos de serviço efetivo e pela forma brilhante, dedicada, eficaz e responsável como exerceu os diversos 
cargos que desempenhou ao longo da sua carreira. 

Tendo ingressado no Exército em setembro de 1981, frequentou com sucesso o Curso de Comandos 
e posteriormente o Curso de Formação de Sargentos. 

Como Sargento esteve colocado no Regimento de Comandos onde os seus serviços prestados como 
Instrutor de Transmissões e elemento integrante da Equipa de Transmissões e do Centro Cripto, foram 
publicamente reconhecidos, realçando o seu sentido de missão, conhecimentos técnicos, disponibilidade 
para o serviço, bem como a superior noção de responsabilidade, características que já evidenciava e que o 
acompanharam ao longo da sua carreira. 

Em 1994 frequentou o Instituto Superior Militar, sendo posteriormente colocado como Oficial no 
Centro de Recrutamento de Ponta Delgada, onde os cerca de dois anos de serviço aí prestados mereceram 
público louvor pela forma competente e eficaz como desempenhou as suas funções. Entre 1996 e 1998, 
continuando apresentado em Ponta Delgada, desempenhou várias funções como as de Comandante da 
CCS/UnApoio, Adjunto Financeiro da Secção Logística e Adjunto para a Justiça, ambas do QG/ZMA, 
continuando a evidenciar um desempenho de elevada competência e eficácia, a par de uma grande 
dedicação ao serviço. 

Já como Capitão foi colocado no Comando de Instrução do Exército, inicialmente como Ajudante de 
Campo do Tenente-General Comandante da Instrução e posteriormente, em acumulação, como comandante 
da Companhia de Comando e Oficial de Segurança da UAAA. O modo como desempenhou estes serviços 
foram classificados como relevantes e de muito mérito por Sua Excelência o General CEME, face à 
dedicação, elevada competência, eficácia, excelente capacidade de organização, desapego, inexcedível 
lealdade e excecional zelo que demonstrou. 

A sua colocação no Conselho Superior de Disciplina do Exército (CSDE) aconteceu em 2007, ano 
em que foi promovido ao posto de Major. Durante os doze anos de ligação ao Palácio Vilalva e ao CSDE, 
como Secretário deste Conselho, demonstrou sempre ser excecionalmente competente, dedicado e eficiente 
nas suas funções. O exemplar profissionalismo deste Oficial, a par da sua nobreza de carácter, educação e 
conduta ética irrepreensível mereceram referência pública em louvores que enalteceram as qualidades e 
virtudes militares do Tenente-Coronel Bicho. 
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Após se ter concretizado a sua passagem à situação de Reserva e no momento em que deixa a 

efetividade de serviço, é inteiramente merecido afirmar que o Tenente-Coronel Bicho pautou a sua vida 

militar pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, de que se salienta a lealdade, a dedicação e 

a permanente disponibilidade para o serviço, afirmando-se como um Oficial do Exército de inquestionáveis 

qualidades e virtudes militares, fazendo jus a que os serviços por si prestados sejam considerados como 

relevantes, extraordinários e distintos, de que resultou honra e lustre para o Exército. 

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

 

Louvo o TCor Inf Res (07240487) Abílio Augusto Pires Lousada, pela forma voluntariosa, 

dedicada e muito competente como, na situação de Reserva, vem apoiando o Exército na divulgação da 

História Militar Portuguesa e dos valores culturais a ela associados, reafirmando as relevantes qualidades 

pessoais, virtudes militares e dotes de carácter de que sempre deu provas. 

Enquanto no ativo, o Tenente-Coronel Abílio Lousada exerceu funções de natureza muito variada, 

tendo o seu desempenho merecido, oportuna e reiteradamente, justo reconhecimento. Contudo, é à área da 

História de Portugal, principalmente na sua vertente militar, que o seu nome é, normal e atualmente, 

associado, fruto do seu extraordinário desempenho e intensa dedicação a esta área do conhecimento e do 

seu muito frequente envolvimento e ativa participação em atividades em que se relembram factos e 

situações relevantes do nosso passado histórico e que envolvem, não raramente, instituições externas ao 

Exército. 

De forma generosa e sempre com muito empenhamento, o Tenente-Coronel Abílio Lousada tem 

colaborado de forma ativa e invulgar disponibilidade em diversas ações do âmbito do comando do Exército, 

através da Direção de História e Cultura Militar e do Jornal do Exército, bem como na evocação de 

efemérides históricas levadas a cabo por diversas unidades, estabelecimentos e orgãos do Exército, 

realizando conferências e redigindo artigos em publicações diversas reveladores de elevada competência 

técnico-profissional, que confirmam os profundos conhecimentos de que é detentor e denotam uma elevada 

capacidade de estudo e investigação na área da história militar. Sobre os trabalhos que, a esse nível, tem 

desenvolvido, merecem também especial destaque o detalhe, a segurança, o rigor e o pragmatismo com que 

apresenta as matérias abordadas, cativando ouvintes e leitores que, de forma generalizada, têm tecido 

rasgados elogios ao interesse e à qualidade dos mesmos. 

Pelo que precede, é de inteira justiça reconhecer publicamente o ímpar e insigne contributo que o 

Tenente-Coronel Abílio Augusto Pires Lousada, vem prestando ao Exército e a sua inquestionável e 

relevante ação na valorização do seu pessoal e da imagem deste Ramo junto da sociedade civil, 

considerando-se que os serviços por si prestados vêm contribuindo significativamente para a eficiência, 

prestigio e cumprimento da missão do Exército. 

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

 

Louvo o Maj Inf (12615800) António Xavier Mendes Rocha Pereira Coutinho, pela inexcedível 

dedicação e elevada competência profissional demonstrada durante os últimos dois anos de serviço 

prestados na Direção de Formação (DF) do Comando do Pessoal. 

Enquanto Adjunto da Repartição de Tecnologias Educativas e Qualificação (RTEQ), para a área da 

formação, na qualidade de chefe de equipa de análise documental, a quem compete a coordenação, 

verificação e consolidação dos referenciais de curso, revelou extraordinário desempenho e elevado espírito 

de abnegação, não se poupando a esforços no sentido de garantir a qualidade do sistema de formação do 

Exército. Salienta-se em particular, a excelência do seu trabalho na revisão dos referenciais de curso das 

Forças Especiais, onde demonstrou possuir uma elevada capacidade de organização, apurado sentido de 

responsabilidade e elevado espírito de sacrifício. 

Chamado a emitir pareceres sobre os diversos assuntos relacionados com a missão da DF, resultou 

sempre um conselho assertivo e oportuno nas suas opiniões, facilitador da tomada de decisão, manifestando 

em todos os momentos ser possuidor de um destacado bom senso e de elevados conhecimentos militares.  

É ainda digno de realce, a elaboração do estudo de identificação das competências dos Oficiais dos 

níveis júnior (OF2/3) e sénior (OF3/4), alinhados pelo European Qualification Framework (EQF), de 

acordo com os saberes (conhecimentos, aptidões, responsabilidades e autonomia) da profissão de militar. 
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A sua elevada experiência profissional, versatilidade e capacidade de adaptação a novas situações, 

alicerçada numa conduta militar pautada pelos mais elevados padrões, conquistaram a estima, admiração e 

consideração de todos aqueles que consigo privaram. 

De enaltecer a sua esmerada educação, o cordial trato, que caraterizaram as suas intervenções a par 

de uma assertividade posta à prova na coordenação das várias atividades e eventos realizados, 

nomeadamente na organização de seminários e work-shops, bem como a permanente eficiência evidenciada 

na realização de sessões de trabalho em várias U/E/O, sobre o processo de elaboração de referenciais de 

curso, cultivando sempre um elevado espírito de obediência e de lealdade, características que o tornam um 

elemento fundamental da DF. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares apontadas, bem como pela afirmação constante de 

elevados dotes de carácter, honestidade e camaradagem, tornou-se o Major Coutinho merecedor que os 

serviços por si prestados à Direção de Formação e ao Comando do Pessoal, sejam considerados como 

relevantes e de elevado mérito. 

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

 

Louvo a Cap Art (14288203) Filipa Alexandra Marques da Costa Ferreira, pela forma 

competente e eficiente como, desde 25 de setembro de 2017, desempenhou as exigentes funções de 

ajudante-de-campo do Ministro da Defesa Nacional, revelando, na sua conduta, excecionais qualidades e 

virtudes militares. 

Ao longo do seu desempenho de funções no meu Gabinete, a Capitão Filipa Ferreira pautou o seu 

desempenho pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, lealdade e de obediência, 

demonstrando ser uma militar dotada de uma superior postura institucional, integridade e apurado bom 

senso, salvaguardando em todas as circunstâncias os interesses das Forças Armadas e da Defesa Nacional. 

Colaborando de forma absolutamente diligente na preparação e coordenação das visitas, deslocações, 

cerimónias, e demais atividades públicas, demonstrou elevada competência profissional, extraordinário 

empenho, inabalável lealdade e alto sentido do dever e de serviço público, garantindo sempre 

esclarecimentos de elevada sensatez e pertinência. Merece especial destaque a sua ação aquando do 

acompanhamento do Ministro da Defesa Nacional por ocasião de visitas e cimeiras internacionais, nos 

diversos países de diferentes continentes, onde confirmou a sua incondicional disponibilidade, 

profissionalismo e capacidade de abnegação.  

Oficial dotada de sólida formação militar e cívica, possuidora de uma forte personalidade, pautou 

toda a sua ação pela determinação, saber, zelo e espírito de sacrifício no cumprimento das funções que lhe 

foram confiadas. Afirmou-se constantemente por uma conduta moral irrepreensível e exemplar correção, 

características que lhe permitiram obter grande estima e consideração por parte de todos os que com ela 

trabalharam.  

Pelas razões expostas, é com enorme satisfação que manifesto o meu reconhecimento público pelas 

qualidades evidenciadas pela Capitão de Artilharia, Filipa Alexandra Marques da Costa Ferreira, sendo de 

inteira justiça considerar que os serviços por si prestados contribuíram para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.  

06 de fevereiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Louvor n.º 74/20, DR, 2.ª Série, n.º 38, 24fev20) 
 

Louvo o SMor Cav (13279883) Virgílio Antonio Tiago Ferreira pela forma altamente honrosa e 

brilhante como serviu o Exército durante os 36 anos de serviço efetivo, confirmando as ímpares qualidades 

e virtudes militares que lhe têm vindo a ser reconhecidas e que o atestam como um exemplo ao serviço de 

Portugal e dos Portugueses.  

Colocado inicialmente nas subunidades operacionais do Regimento de Lanceiros N.º 2 (RL2), desde 

cedo revelou um notável apego aos mais nobres ideais de serviço, evidenciados através de uma elevada 

competência profissional e um excecional sentido do dever e de disciplina, colocados no desempenho das 

diversas funções atribuídas e que o constituíram num valiosíssimo colaborador dos seus Comandantes de 

Pelotão e de Esquadrão. Militar de inegável aptidão técnica, quando chamado a desempenhar funções na 

Secção de Operações e Informações do Regimento, revelou um esclarecido e excecional zelo que, aliados 
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a uma permanente disponibilidade e notável capacidade de trabalho bem patentes na resposta, pronta e 

eficiente, às diversas solicitações inerentes ao cargo, o creditam como merecedor e digno de ocupar postos 

de maior responsabilidade e risco. Neste sentido foi nomeado, por escolha, para representar Portugal nas 

funções de Sargento de Pessoal, na Repartição de Pessoal, Organização e Mobilização da 3.ª Divisão 

Italiana/ARRC, tendo evidenciado ser detentor de capacidades técnico-profissionais relevantes e insigne 

espírito de sacrifício e de camaradagem e, mais tarde, na Unidade Nacional de verificações (UNAVE), onde 

demonstrou ser um inspetor competente e bem preparado, dotado de elevado sentido do dever e aptidão 

para bem servir nas diferentes circunstâncias.  

Já como Sargento-Chefe, e sustentado na sua vasta experiência, encarou o levantamento e 

organização do gabinete do Adido de Defesa em Argel com uma notável motivação e desejo de bem-servir, 

tendo desenvolvido um trabalho de assinalável qualidade. Esta atitude proativa aliada a uma postura 

corretíssima, alicerçada na sobriedade, sensatez e integridade de caráter, possibilitou uma integração rápida, 

num país de cultura, hábitos e procedimentos muito diferentes dos habitualmente vividos em Portugal, 

granjeando-lhe a estima, a consideração, a admiração e o respeito de todos quanto consigo tiveram o 

privilégio de privar, em particular num ambiente multinacional e multicultural. 

Extraordinariamente metódico, dedicado e dotado de invulgar capacidade intelectual, o Sargento-Mor 

Ferreira distinguiu-se ainda pela sua ímpar ponderação, serenidade e profundo conhecimento da vida 

regimental e da organização do Exército, na assessoria e aconselhamento ao seu Comandante. Nesta 

qualidade, com frontalidade, vincado sentido do dever e indefetível lealdade, apoiou os adjuntos das 

subunidades nas questões relacionadas com os aspetos administrativo-logísticos e desenvolveu, com 

espontaneidade e espírito pedagógico, um acompanhamento muito próximo da avaliação do mérito dos 

militares da categoria de sargentos, particularmente no decurso do processo de aplicação do atual Sistema 

de Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas, suscitando nos mais jovens elevados índices de 

motivação, fundamentais para mitigar os efeitos resultantes da acentuada escassez de recursos e cimentar 

os laços de camaradagem, espírito de corpo e de unidade. 

Ainda neste âmbito, a sua esmerada educação, cordialidade no relacionamento humano e facilidade 

de comunicação atestam os relevantes atributos pessoais e excecionais qualidades militares que facilitaram, 

sobremaneira, a ação de comando do seu Comandante na disseminação de informação descendente e que 

se mostraram determinantes para o desenvolvimento e consolidação de uma ligação proficua entre os 

diferentes escalões de comando e, em particular, na atenção e cuidado colocados no enquadramento e 

formação dos novos Quadros. Também a ação genuinamente solícita, muito responsável e autêntica, a par 

dos seus profundos conhecimentos e resiliência pautados na condução do processo de elaboração dos 

anuários Regimentais, tarefa que abraçou com grande prontidão e energia, não obstante o evidente sacrifício 

dos seus períodos de descanso, são bem a demonstração inequívoca de uma exemplar obediência e espírito 

de sacrifício que lhe permitiram alcançar resultados notáveis e assim contribuir, de forma indelével, para a 

preservação da história dos Lanceiros e assegurar a transmissão do seu legado, evidenciando dotes e 

virtudes de natureza extraordinária, na sua prossecução. 

O elevado espírito de bem servir patenteado nas mais variadas circunstâncias e no desempenho das 

diversas funções, são o reflexo natural da sua longa carreira, indissociável do RL2, onde serviu em todos 

os postos, tendo sempre pautado a sua conduta por um singular espírito de missão, nobreza de caráter e 

probidade na prossecução das tarefas atribuídas, que o cotaram como uma referência incontornável na Arma 

de Cavalaria e no Exército que tão devotadamente serviu. 

No momento em que deixa o serviço ativo, as qualidades apontadas, bem patentes no excecional 

desempenho comprovado no exercício do cargo de Adjunto do Comandante do Regimento de Lanceiros 

N.º 2, e no decurso da sua extensa e notável carreira, ao longo da qual se evidenciou pela afirmação 

constante de elevados dotes de caráter e apego aos valores militares, confirmam o Sargento-Mor Tiago 

Ferreira como um Sargento de elevada e distinta craveira, credor que os serviços por si prestados sejam 

classificados como distintos, relevantes e extraordinários por terem resultado em honra e lustre do Exército, 

das Forças Armadas e de Portugal. 

20 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o SMor Tm (00577085) Manuel Gonçalves Estrada de Sousa, pelo extraordinário 

desempenho, competência profissional e inexcedível disponibilidade, como, ao longo da sua carreira 

militar, desempenhou os diversos cargos e exerceu as funções que lhe foram cometidas.  

Incorporado em janeiro de 1985, terminou a sua formação em agosto de 1987, tendo sido colocado 

como Segundo-Sargento do Quadro Permanente, no Quartel-General da Zona Militar da Madeira (ZMM), 

onde, também como Primeiro-Sargento, ao longo de quatro anos, exerceu diversas funções ao serviço da 

Arma de Transmissões, revelando iniciativa, grande empenho profissional, zelo e abnegação. Ainda como 

Primeiro-Sargento, prestou serviço na Escola Prática de Transmissões (EPT), entre 1991 e 1996, como 

Auxiliar do Adjunto do Comandante da Companhia de Comando e Serviços da EPT, Sargento de 

Transportes e Adjunto do Comandante da 1.ª Companhia de Instrução desta mesma Escola, tendo cumprido 

com elevado espírito de sacrificio e notória capacidade de trabalho todas as tarefas que lhe foram confiadas. 

Promovido a Sargento-Ajudante, ainda na EPT, entre outubro de 1997 e junho de 2002, destacou-se 

como Adjunto do Comando de várias subunidades, tendo dado provas da sua elevada capacidade de 

organização e de cooperação, bom senso e fino trato. Colocado no Estado-Maior General das Forças 

Armadas (EMGFA), inicialmente na função de Auxiliar do Centro de Comunicações e Sistemas de 

Informação, no período de agosto de 2003 a setembro de 2005, e posteriormente como Assistente 

Administrativo do Chefe da Repartição de Comunicações e Sistemas de Informação do Quartel-General da 

EUROFOR, em Florença, até julho de 2006, patenteou excepcionais qualidades e virtudes militares e 

elevada competência técnico-profissional, na forma exemplar como reorganizou o arquivo da repartição, 

no desenvolvimento de uma aplicação informática para a gestão de material e de correspondência e no 

controlo de todos os equipamentos de comunicações. Entre agosto de 2006 e setembro de 2007, no 

Comando Operacional das Forças Terrestres, como Auxiliar do Chefe da Repartição de Comunicações e 

Sistemas de Informação, comprovou a sua elevada craveira pela grande eficiência e profissionalismo com 

que realizou todas as tarefas de que foi incumbido. 

Com o posto de Sargento-Chefe e como Auxiliar na Secção de Imagem, Comunicação e Marketing 

da Direção de Obtenção de Recursos Humanos do Comando do Pessoal, entre 2009 e 2015, notabilizou-se 

pelos elevados dotes de caráter, dinamismo, sentido de missão e disciplina. Mercê de sólidos 

conhecimentos, grande entusiasmo e desembaraço, participou de forma muito responsável na construção 

da nova página do recrutamento e na constante atualização de conteúdos, bem como garantiu uma excelente 

gestão do armazém de artigos de oferta, informação e divulgação do serviço militar nos regimes de 

voluntariado e contrato no Exército, sendo de relevo, uma vez mais, o seu inexcedível espírito de bem servir 

nas mais diversas circunstâncias. 

Como Sargento-Mor e na qualidade de Chefe da Secretaria de Assuntos Gerais da Unidade de Apoio 

do Comando do Pessoal (UnAp/CmdPess), de dezembro de 2016 a julho de 2018, fruto do sua experiência 

e alargado conhecimento na área do procedimento administrativo de uma Secretaria de Comando, 

implementou ajustadas rotinas que incrementaram a eficiência do serviço, sendo inegável o zelo, brio e 

rigor como apresentou a Ordem de Serviço, organizou Escalas de Serviço e elaborou Guias de Marcha do 

Comando do Pessoal. 

Nomeado para o cargo de Adjunto do Comandante da UnAp/CmdPess, em dezembro de 2016, 

patenteou inestimável colaboração, dedicação e obediência, colocando à consideração e conhecimento da 

hierarquia os assuntos que interferiam com o serviço, a moral e o bem-estar dos militares e civis desta 

Unidade, granjeando, com naturalidade e espontaneidade, a estima e o respeito de todos os que com ele 

trabalharam.  

Pelas suas relevantes qualidades pessoais e brilhante carreira como Sargento do Exército, praticando 

em elevado grau as virtudes militares alicerçadas, numa permanente postura de inquestionável lealdade, o 

Sargento-Mor Estrada de Sousa desenvolveu um trabalho extraordinariamente significativo e meritório cuja 

qualidade é reconhecida por todos quantos consigo se relacionaram, pelo que é de inteira justiça, no 

momento em que por vontade própria cessa o serviço ativo, enaltecer publicamente a sua ação e considerar 

os serviços por si prestados como relevantes e extraordinários, de onde resultou honra e lustre para o 

Exército e para Portugal. 

23 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o SMor Mat (03204482) José Augusto Águas Amador pela forma muito digna e proficiente 

como ao longo dos últimos dois anos desempenhou as funções atribuídas no Laboratório Militar de 

Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), corolário que foi dos 36 anos de serviço a Portugal no 

Exército, que com lealdade serviu, conforme atestam os vários louvores que lhe foram concedidos e pelos 

méritos que continuamente e em todas as circunstâncias evidenciou. 

Desde que assumiu as funções de Adjunto da Diretora e a Chefia da Secretaria, a 18 de dezembro de 

2017, evidenciou excecionais qualidades e virtudes militares, uma grande capacidade de organização e 

gestão, demonstrando ser extremamente criterioso e ponderado na colaboração dos processos de tomada de 

decisões. 

Apesar da especificidade e da complexidade técnica da Logística Sanitária, soube, com espírito de 

sacrificio, associado a um elevado nível de desempenho, rapidamente integrar-se e tornar-se um excelente 

elemento em trabalho de equipa, de uma inegável mais valia para o bom funcionamento e cumprimento da 

missão do LMPQF. 

De realçar ainda a sua participação, de forma espontânea, em todas as atividades e iniciativas em que 

o LMPQF esteve envolvido, em particular na organização das comemorações do seu Centenário em 

fevereiro de 2018 que envolveu relevantes personalidades e Entidades Militares e Civis, com a presença de 

Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, sendo a sua 

postura, obediência, conduta exemplar e de esmerada educação nessas ocasiões importante contributo para 

a imagem e elevado prestígio do LMPQF e do Exército.  

Militar com elevados dotes de caráter, expressos na forma como sempre procedeu com todos, 

subordinados, camaradas e superiores que com ele trabalham, muito interessado e empenhado, 

manifestando sempre uma grande responsabilidade e adaptabilidade face a novas tecnologias instaladas, 

demonstrou grande competência profissional, no modo como se dedicou ao estudo dos diferentes sistemas 

informáticos à sua disposição.  

De salientar nesta área de gestão da rede informática do LMPQF a preocupação com a racionalização, 

metódica e criteriosa, como reutilizou o hardware disponível numa perspetiva de economia e poupança dos 

recursos existentes.  

O Sargento-Mor Amador colocou toda a experiência acumulada ao longo de uma carreira rica e tão 

diversificada como as passagens pela Escola Prática de Serviço de Material, Batalhão de Transportes, 

Hospital Militar Principal, Instituto de Defesa Nacional ou pelo Centro de Psicologia Aplicada do Exército, 

mesmo em situações em que os recursos disponíveis se tornaram escassos, como foi mais recentemente 

aquando da transição dos dados nas redes informáticas do LMPQF dando cumprimento ao DL 102/2019 

de 06 de agosto em que o LMPQF passou a unidade orgânica, por fusão, no Exército.  

Das tarefas desenvolvidas neste âmbito, de realçar ainda a sua intervenção com empenho e abnegação 

no mapeamento e caracterização das viaturas do parque automóvel do LMPQF, onde revelou excelentes 

conhecimentos na sua área de Material, merecendo particular relevo a sua atuação na resolução das 

inúmeras questões técnicas e na identificação das anomalias detetadas com apresentação da melhor hipótese 

de resolução, numa demonstração clara da sua elevada competência técnica e espírito de bem servir.  

O Sargento-Mor Amador é possuidor de relevantes qualidades pessoais e humanas a par das inúmeras 

virtudes militares praticadas durante o seu desempenho, sendo merecedor que os serviços por si prestados 

ao Exército, ao longo de uma carreira plena e diversificada, sejam classificados como muito relevantes, 

extraordinários, e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para a Pátria e para o Exército. 

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

 

Louvo o SMor Mat (10357784) António Augusto Dias Meneses, pelo extraordinário desempenho, 

competência técnico-profissional e excecional zelo, como, ao longo da sua carreira militar, exerceu as 

funções e desempenhou os cargos que lhe foram atribuídos. 

Incorporado em setembro de 1984, terminou a sua formação em outubro de 1987, tendo sido 

colocado como segundo-Sargento do Quadro Permanente na Escola Prática do Serviço Material (EPSM), 

posteriormente no Regimento de Artilharia de Lisboa (RALIS), onde revelou, nas secções auto destas 

Unidades, muito empenho profissional, disponibilidade para o serviço e espírito de abnegação, conciliando 

a execução das tarefas no âmbito das suas funções com a sua valorização profissional. 
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Como Primeiro-Sargento prestou serviço no Regimento de Lanceiros de Lisboa (RLL), tendo-se 

distinguido pelos conhecimentos técnicos, qualidades de chefia e capacidade de organização. Mais tarde 

colocado no Depósito Geral de Material de Guerra (DGMG), exerceu funções no Grupo de 

Reabastecimentos, revelando assinaláveis dotes de carácter e muito empenhamento, pautando a sua conduta 

pela simplicidade de relacionamento, praticando em elevado grau a virtude da lealdade. 

Promovido a Sargento-Ajudante, entre janeiro de 1996 e outubro de 2010, exerceu funções no Grupo 

de Gestão do Contrato dos Helicópteros, da Direção do Serviço de Material (DSM), apoiando na elaboração 

de relatórios, na organização de documentação técnica e na preparação das reuniões da gestão do contrato 

dos helicópteros EC635T1, revelando grande sentido do dever, sólida experiência e vastos conhecimentos. 

Chamado a colaborar com outras Repartições da DSM e a participar em Inspeções Técnicas do Serviço de 

Material, denotou notável dedicação e grande espírito de sacrifício. Posteriormente no Gabinete do 

Comando da Logística, como elemento integrante do Programa de Helicópteros NH90, confirmou a sua 

grande capacidade de organização, elevados dotes de carácter, abnegação e obediência.  

Com o posto de Sargento-Chefe, destacou-se pelo excelente trabalho realizado na Missão de 

Acompanhamento e Fiscalização do fabrico das Viaturas Blindadas de Rodas (VBR) Pandur 8x8, 

evidenciando elevada competência técnico-profissional, adequada aptidão e sentido do dever, esmerado 

cuidado e rigor no acompanhamento do fabrico das VBR Pandur 8x8, em todas as fases da sua produção, 

designadamente na atividade de inspeção, na elaboração de relatórios de acompanhamento da produção e 

na organização da respetiva documentação técnica, sendo digno de realce a prestimosa colaboração na 

implantação e instrução do frenómetro para teste de travões de viaturas de rodas e na instalação do banco 

de ensaio de motores nas futuras instalações do Centro de Manutenção em Benavente, comprovando 

exemplo inexcedível de dedicação e abnegação. 

Como Sargento-Mor e na qualidade de Adjunto do Diretor da Direção de Saúde, pautou a sua ação 

pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, revelando excecionais qualidades e virtudes 

militares, constituindo-se como um inestimável colaborador do Diretor, granjeando a estima e o respeito de 

todos quantos com ele privaram. 

Pela brilhante carreira como Sargento do Exército, alicerçada na prática em elevado grau das virtudes 

militares, e numa permanente postura de inquestionável lealdade, disponibilidade e espírito de bem servir, 

é de inteira justiça, no momento em que o Sargento-Mor António Meneses transita para a situação de 

reserva, enaltecer publicamente a sua ação e considerar os serviços por si prestados como relevantes, 

extraordinários e distintos, de onde resultou honra e lustre para o Exército e para Portugal. 

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

 

Louvo o SCh Mat (11667685) Mário João da Fonseca Pinto, pelo extraordinário desempenho, 

competência profissional e excecional zelo, como, ao longo da sua carreira militar de 34 anos e 9 meses de 

serviço no Exército Português, desempenhou os cargos e exerceu as funções que lhe foram atribuídas.  

O Sargento-Chefe Pinto foi incorporado em março de 1985 na Escola Páatica do Serviço de 

Transportes onde, durante o tempo do Serviço Militar Obrigatório, desempenhou as funções de encarregado 

da instrução de Condução Auto Rodas e de Educação Física de forma dedicada, abnegada e competente, 

demonstrando sempre elevados conhecimentos técnicos e excecionais qualidades de trabalho. 

Ingressou em 1986 na Escola de Sargentos do Exército no 15.º Curso de Formação de Sargentos 

terminando a sua formação em 06 de agosto de 1988, sendo colocado como Segundo-Sargento do Quadro 

Permanente na Escola Prática de Serviço de Material onde tirou a especialidade de Mecânico de Armamento 

Pesado, revelando muito profissionalismo e disponibilidade para o serviço. 

Em dezembro de 1989 foi colocado no Regimento de Guarnição N.º 2, onde desempenhou as funções 

de Sargento Mecânico de Armamento Pesado e Ligeiro e de Instrutor de Material de Artilharia, 

demonstrado grande dedicação pelo serviço, não se poupando a esforços na manutenção do armamento, 

contribuindo para o seu bom estado de operacionalidade.  

Colocado na Direção do Serviço de Material (DSM), em julho de 1996, serviu na Inspeção de 

Material e Fabricos, integrado nas equipas de Inspeção, realizando um excelente trabalho, e colaborando, 

ainda, como responsável pela análise, verificação e controlo dos materiais óticos e optrónicos. Após 

frequentar o Curso de Destruição de Munições em 1995, integrou as Equipas de Destruição de Munições, 

nas Zonas Militares dos Açores e Madeira onde o trabalho desenvolvido foi superiormente reconhecido 

pela forma invulgarmente empenhada e profissionalismo demonstrados, face à volumosa e diversificada 
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quantidade de munições a destruir nas guarnições militares de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta. 

Já como Sargento-Ajudante merece destaque a elaboração das Fichas de Material (FIMAT) de munições e 

a receção no Depósito Geral de Material de Guerra dos Obuses Auto Propulsionados M109 A5, 

demonstrando amplos conhecimentos técnicos e práticos, bem como, uma grande capacidade de 

organização. O seu acentuado espírito de missão, destaca-se na sua participação na missão “Essential 

Harvest” que decorreu no teatro de operações da Macedonia, em 2001, onde evidenciou ser um militar 

possuidor de uma grande coragem moral para prestar serviço em condições de grande pressão e 

perigosidade. 

Desde 2006 que está colocado no Comando da Logística, no Gabinete de Inspeção, participando 

regularmente nas Inspeções Técnicas Ordinárias que foram realizadas às várias Unidades, contribuindo 

decisivamente para se conseguirem resultados de maior qualidade. Ainda no âmbito das atribuições da 

Inspeção, a quem compete o controlo da receção, qualitativa e quantitativa, de todos os abastecimentos 

adquiridos pelo Comando da Logística, colaborou diariamente na receção e inspeção de artigos de 

abastecimento, evidenciando um elevado rigor na observância dos requisitos técnicos dos materiais, 

contribuindo para a resolução de todos os problemas. 

Mais recentemente, como Sargento-Chefe, na função de Sargento Adjunto da Repartição de Controlo 

de Qualidade, Alimentação e Messes, foi responsável pela aceitação, através do Sistema Integrado de 

Gestão (SIG), dos serviços relativos a transportes e dos artigos cuja entrega, face à respetiva natureza, é 

efetuada diretamente aos utilizadores, bem como pela elaboração das notas de encerramento dos respetivos 

processos, mantendo uma atitude dedicada e sempre atenta aos pormenores, que muito têm contribuído para 

que os artigos entregues pelos fornecedores correspondam exatamente ao constante nos cadernos de 

encargos, defendendo assim de forma superior os interesses e o prestígio do Exército e das instituições 

nacionais. 

Pelas suas relevantes qualidades pessoais e brilhante carreira como Sargento do Exército, praticando 

em elevado grau as virtudes militares alicerçadas, numa permanente postura de inquestionável lealdade, o 

Sargento-Chefe Mário Pinto desenvolveu um trabalho extraordinariamente significativo e meritório cuja 

qualidade é reconhecida por todos quantos consigo privaram, pelo que é de inteira justiça, no momento em 

que cessa o serviço ativo, enaltecer publicamente a sua ação e que os serviços por si prestados sejam 

considerados relevantes e extraordinários dos quais resultou honra e lustre para o Exército e para Portugal. 

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

 

Louvo o SAj Eng (06824391) Paulo Nuno Ferreira Esteves pela forma competente, dedicada e 

empenhada como tem vindo a desempenhar, desde 02 de outubro de 2017, as funções que lhe foram 

atribuídas na Divisão de Estudos e de Apoio à Gestão (DEAG) da Direção-Geral de Política de Defesa 

Nacional (DGPDN).  

Tendo como funções a elaboração de procedimentos de contratação pública, quer seja em território 

nacional, quer no apoio à Cooperação no domínio da Defesa nos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa e Timor Leste, o referido militar desenvolveu processos de aquisição de bens e serviços e 

empreitadas de obras públicas, nomeadamente processos de viagens e acolhimentos, demonstrando 

reconhecidos conhecimentos técnicos, preocupação em cumprir os procedimentos legais, pautando, 

sempre, a sua atuação com grande profissionalismo, diligência e rigor. 

A par disso, o Sargento-Ajudante Paulo Esteves revelou excelentes qualidades humanas e pessoais, 

onde se destaca a sólida formação moral e militar, grande sentido de responsabilidade, lealdade, integridade, 

características essenciais para o bom desempenho das funções que tem exercido na DEAG.  

Por tudo o que foi referido e pelas excecionais qualidades profissionais, pessoais e militares que tem 

demonstrado, merece o Sargento-Ajudante Paulo Nuno Ferreira Esteves ser distinguido com este público 

louvor e testemunho de apreço e os serviços por si prestados serem considerados relevantes para o 

funcionamento da DGPDN. 

13 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Nuno Pinheiro Torres. 

(Louvor n.º 94/20, DR, 2.ª Série, n.º 42, 28fev20) 
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Louvo a 1Sarg PesSecr (04915501) Mónica Sofia Ferreira de Oliveira Dias pela forma 
competente, dedicada e empenhada como tem vindo a desempenhar, desde 12 de março de 2018, as funções 
atribuídas na Divisão de Estudos e de Apoio à Gestão (DEAG) da Direção-Geral de Política de Defesa 
Nacional (DGPDN). 

Militar distinta, a Primeiro-Sargento Mónica Dias, no período em apreço, tem demonstrado possuir 
excecionais qualidades humanas e virtudes militares, onde se destaca o elevado caráter, a sólida formação 
moral, o forte sentido de disciplina, a lealdade, a abnegação e o espírito de sacrifício, muitas vezes com 
prejuízo da sua vida pessoal e familiar.  

Acrescem ainda os elevados conhecimentos técnico-profissionais, essenciais para o excelente 
desempenho das funções que tem vindo a exercer na área das Relações Públicas e Protocolo, nomeadamente 
no que respeita ao acompanhamento das delegações estrangeiras em território nacional e na preparação dos 
demais eventos, demonstrando uma elevada proatividade e dinamismo, pautando a sua atuação com 
iniciativa, rigor, espirito de equipa, autodomínio em situações de pressão, compromisso e responsabilidade 
com o serviço. 

Cumpre ainda salientar a sua polivalência e capacidade de resposta para outro tipo de solicitações, 
como sejam ao nível logístico-administrativo, adotando sempre uma postura de grande disponibilidade e 
prontidão.  

A sua competência e experiência profissionais, aliadas às suas qualidades pessoais, conferem à 
Primeiro-Sargento Mónica Dias a estima, o respeito e a consideração de todos os que com ela têm 
contactado.  

Por tudo o que foi referido e pelas excecionais qualidades pessoais, profissionais e militares que tem 
demonstrado, merece a Primeiro-Sargento Mónica Dias ser distinguida com este público louvor e 
testemunho de apreço e os serviços por si prestados serem considerados relevantes para o funcionamento 
da DGPDN. 

13 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Nuno Pinheiro Torres. 

(Louvor n.º 90/20, DR, 2.ª Série, n.º 42, 28fev20) 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

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, 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 Cav (19066496) Duarte Jorge Heitor Adido alínea a) Supranumerário 06-01-20 

   Caldeira  n.º 2 do art.º 174.º  alínea d) n.º 2 

     do art.º 175.º 

Maj Med (13795298) Nuno Miguel Taipa Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 01-01-20 

   Leandro Domingues  do art.º 174.º 

Maj TS (10046489) Joaquim José Mota Quadro art.º 173.º Adido alínea a)  07-01-20 

   Clemente   n.º 2 do art.º 174.º  

(Despacho 31jan20) 
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Posto  A/S  NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde  

 Anterior  Atual  

 

SMor Tm (19735884) Jorge Manuel Brito de Quadro art.º 173.º Adido alínea a)  20-05-19 

   Almeida   n.º 2 do art.º 174.º  

SMor PQ (16403082) Mário Manuel Azevedo Dias Quadro artº 173.º Adido alínea a) 03-06-19 

     n.º 2 do art.º 174.º 

SMor Tm (18144283) Luís Alexandre Bandeiras Adido alínea a) Supranumerário 11-06-19 

   Moutinho  n.º 2 do art.º 174.º  alínea d) n.º 2 

     do art.º 175.º 

SMor Tm (18144283) Luís Alexandre Bandeiras Supranumerário Quadro art.º 173.º 12-06-19 

   Moutinho  alínea d) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

SCh PQ (06137483) Alcino Faria da Costa Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 26-01-19 

     do art.º 174.º 

SCh Art (06398783) Eduardo Hígino do Quadro art.º 173.º Adido alínea f)  16-04-19 

   Nascimento Moreira   n.º 2 do art.º 174.º 

SCh Tm (16539083) Fernando Lourenço de Castro Quadro art.º 173.º Adido alínea f) 06-07-19 

     n.º 2 do art.º 174.º 

SCh Art (13660183) António Romão Figueiras Quadro art.º 173.º Adido alínea f) 23-08-19 

   Lourenço   n.º 2 do art.º 174.º 

SCh Cav (09031583) João Emanuel Costa Soares Quadro art.º 173.º Adido alínea f) 18-10-19 

     n.º 2 do art.º 174.º 

SCh Inf (06251383) Manuel Francisco Trindade Quadro art.º 173.º Adido alínea f) 21-10-19 

   Martins   n.º 2 do art.º 174.º 

SCh Inf (14718290) João Paulo Vicente Quadro art.º 173.º Supranumerário 01-11-19 

   Boaventura   alínea c) do n.º 2 

     do art.º 175.º 

SCh Cav (15390890) Rui Manuel Matos Rodrigues Quadro art.º 173.º Supranumerário 02-12-19 

     alínea c) do n.º 2 

     do art.º 175.º 

SCh Inf (14718290) João Paulo Vicente Supranumerário Quadro art.º 173.º 15-12-19 

   Boaventura  alínea c) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

SCh Cav (15390890) Rui Manuel Matos Rodrigues Supranumerário Quadro art.º 173.º 16-12-19 

    alínea c) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

SCh AdMil (14355791) Domingos Fernandes Nunes Quadro art.º 173.º Supranumerário 19-12-19 

     alínea c) do n.º 2 

     do art.º 175.º 

SCh Inf (11476391) Carlos Alberto da Silva Barry Quadro art.º 173.º Supranumerário 19-12-19 

     alínea c) do n.º 2 

     do art.º 175.º 

SCh AdMil (14355791) Domingos Fernandes Nunes Supranumerário Quadro art.º 173.º 20-12-19 

    alínea c) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

SCh Inf (11476391) Carlos Alberto da Silva Barry Supranumerário Quadro art.º 173.º 20-12-19 

    alínea c) do n.º 2 

    do art.º 175.º 
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Posto  A/S  NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde  

 Anterior  Atual  

 

SAj Mat (38527092) Carlos Alberto Pires dos Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 17-01-19 

   Santos   do art.º 174.º 

SAj Tm (22030391) José Luís Silva Elias Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 01-02-19 

     do art.º 174.º 

SAj Mat (13851891) Paulo Manuel da Costa Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 01-03-19 

   Monteiro   do art.º 174.º 

SAj Art (08880494) Pedro Miguel Miranda Félix Quadro art.º 173.º Adido alínea a) 13-03-19 

     n.º 2 do art.º 174.º 

SAj Art (00607890) Élio Joaquim Coelho Adido alínea a) Supranumerário 14-03-19 

   Magalhães  n.º 2 do art.º 174.º  alínea d) do n.º 2 

     do art.º 175.º 

SAj Art (00607890) Élio Joaquim Coelho Supranumerário Quadro art.º 173.º 18-03-19 

   Magalhães  alínea d) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

SAj Eng (24904893) Gil Manuel Gonçalves Pinela Adido alínea a) Supranumerário 20-03-19 

    n.º 2 do art.º 174.º  alínea d) do n.º 2 

     do art.º 175.º 

SAj Eng (24904893) Gil Manuel Gonçalves Pinela Supranumerário Quadro art.º 173.º 16-04-19 

    alínea d) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

SAj Tm (26789393) Luís Carlos Costa Rodrigues Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 23-05-19 

     do art.º 174.º 

SAj AdMil (15127491) José Manuel Gonçalves de Quadro art.º 173.º Adido alínea a) 27-05-19 

   Barros   n.º 2 do art.º 174.º 

SAj Eng (01513991) David Luís Vieira Marques Adido n.º 1 Supranumerário 28-05-19 

    do art.º 174.º  alínea d) do n.º 2 

     do art.º 175.º 

SAj Eng (01513991) David Luís Vieira Marques Supranumerário Quadro art.º 173.º 04-06-19 

    alínea d) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

SAj Art (10126894) António Ernesto Ferreira da Quadro art.º 173.º Adido alínea a) 25-09-19 

   Silva   n.º 2 do art.º 174.º 

SAj Cav (04919794) Sónia Cristina Martins Quadro art.º 173.º Adido alínea a) 27-09-19 

   Azevedo da Silva   n.º 2 do art.º 174.º 

SAj Tm (26789393) Luís Carlos Costa Rodrigues Adido n.º 1 Supranumerário 23-09-19 

    do art.º 174.º  alínea d) do n.º 2 

     do art.º 175.º 

SAj Tm (26789393) Luís Carlos Costa Rodrigues Supranumerário Quadro art.º 173.º 25-09-19 

    alínea d) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

SAj Inf (04492798) José Marco Teixeira da Silva Quadro art.º 173.º Supranumerário 04-12-19 

     alínea c) do n.º 2 

     do art.º 175.º 

SAj Inf (04492798) José Marco Teixeira da Silva Supranumerário Quadro art.º 173.º 16-12-19 

    alínea c) do n.º 2 

    do art.º 175.º 
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Posto  A/S  NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde  

 Anterior  Atual  

 

1Sarg Eng (10995202) Emídio Jorge Lourenço Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 09-02-19 

   Teixeira   do art.º 174.º 

1Sarg PesSecr (25905692) Ricardo António Moreira Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 18-03-19 

   Gonçalves Azevedo   do art.º 174.º 

1Sarg PesSecr (07013897) Gilberto Diogo da Silva Quadro art.º 173.º Adido alínea a) 08-04-19 

   Fontes   n.º 2 do art.º 174.º 

1Sarg Trans (18040503) Sérgio Luís Coelho Nunes Quadro art.º 173.º Adido alínea a) 26-06-19 

   Claro   n.º 2 do art.º 174.º 

1Sarg Inf (07007298) Cláudio Alexandre Marques Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 08-08-19 

   Viegas   do art.º 174.º 

1Sarg Inf (04492798) José Marco Teixeira da Silva Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 22-09-19 

     do art.º 174.º 

1Sarg Inf (04492798) José Marco Teixeira da Silva Adido n.º 1 Supranumerário 25-09-19 

    do art.º 174.º  alínea d) do n.º 2 

     do art.º 175.º 

1Sarg Inf (04492798) José Marco Teixeira da Silva Supranumerário Quadro art.º 173.º 27-09-19 

    alínea d) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

1Sarg Art (06524802) Fábio André de Sousa Santos Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 01-10-19 

     do art.º 174.º 

2Sarg Tm (04502806) Jorge Nuno Piedade Adido alínea a) Quadro art.º 173.º 01-12-19 

   Rodrigues  n.º 2 do art.º 174.º 

(Despacho 17fev20) 

 
Pensões 

 

Em cumprimento do disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 09 de dezembro (Estatuto 

de Aposentação), torna-se público que o militar a seguir identificado, a partir do mês abril, passa a ser 

abonado da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações: 

 

 Posto  A/S NIM  Nome  Pensão  Data  

 

 Cor Inf DFA (07496887) Francisco José Santos Martins € 3 998,58 01-04-20 

(Aviso n.º 3 989/20, DR, 2.ª Série, n.º 47, 06mar20) 

 
Abate ao Quadro 

 

Por Despacho do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército, ao abrigo dos poderes 

delegados por Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, são abatidos aos Quadros 

Permanentes, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 171.º do Estatuto dos Militares das 

Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018 de 

02 de março, os seguintes Oficiais: 
 
 Posto  A/S  NIM  Nome  Despacho  Abate  

 
 TCor  Art (04641194)  Francisco Vítor Gomes Salvador  05-11-19  08-11-19 
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 Posto  A/S  NIM  Nome  Despacho  Abate  

 
 Cap  Tm (08323210)  Nuno Miguel dos Santos Marques 17-10-19  01-11-19 

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

(Despacho n.º 1 499/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20) 

 
Licenças 

 
Por Despacho do Exmo. Major-General Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, 

entrou de licença registada ao abrigo do artigo n.º 101.º do EMFAR, pelo período de 06 (seis) meses, com 
início a 01ago19 e término a 31jan20, o Maj AdMil (11940896) Luís Miguel Fernandes Martins. 

(Despacho 31jan19) 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
III — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 
Promoções 

 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019, 

promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo 198.º e 
alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazerem as 
condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes 
Oficiais: 

 
Quadro Especial de Infantaria 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 TCor  (16551887)  Paulo Domingos Bicho Raminhas 23-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cor Inf 
(09591888) Luís Alexandre Pereira Leite Basto, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
Quadro Especial de Artilharia 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 TCor  (16878887)  Rui Pedro Magro do Gago 23-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cor Art 
(11233188) Vítor Manuel Correia Mendes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 
172.º do EMFAR, que se lhe indica 

 
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica, 

nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.  
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.  
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do 

artigo 72.º do EMFAR. 
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5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

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

(Despacho n.º 1 379/20, DR, 2.ª Série, n.º 21, 30jan20) 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 08 de janeiro de 2020, 

promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo 198.º e 
alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazerem as 
condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes 
Oficiais: 

 
Quadro Especial de Administração Militar 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 TCor  06210486  Carlos Alberto Ferreira Alves 23-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Cor AdMil 
(16220986) Fernando Jorge Eduardo Fialho Barnabé, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
Quadro Especial de Artilharia 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 TCor  (06866989)  Octávio João Marques Avelar 31-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Cor Art 
(16878887) Rui Pedro Magro do Gago, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 
172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
Quadro Especial de Transmissões 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 TCor  (04138589)  António Pedro Velez Quaresma Rosa 30-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Cor Tm 

(03179286) Francisco António Veiga, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 

172.º do EMFAR, que se lhe indica. 
 
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica, 

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

3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual. 

4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 08 de janeiro de 2020, nos termos do n.º 3 do 

artigo 72.º do EMFAR. 
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5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 

Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 

setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 

Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 

Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

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

(Despacho n.º 1 501/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019, 

promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do artigo 

198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 

02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 

25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, 

por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do 

EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes Oficiais: 

 

Quadro Especial de Artilharia 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 Maj  (14952096)  João Miguel de Oliveira Capitulino 23-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Art 

(04908095) João Paulo Pata Serpa, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Técnicos de Manutenção de Material 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

       ao Quadro 

 

 Maj  (02831387)  Rui Manuel Ferreira Lopes 23-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do TCor TManMat 

(09709486) Jorge Paulo Vieira Silvestre, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 

172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica, 

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

3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.  

4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do 

n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 

Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 

setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 

Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
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Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

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

(Despacho n.º 1 378/20, DR, 2.ª Série, n.º 21, 30jan20) 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 08 de janeiro de 2020, 

promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do artigo 
198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, 
por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do 
EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes Oficiais: 

 
Quadro Especial de Infantaria 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 Maj  (05762697)  Nuno Alexandre de Sá e Figueiredo 23-12-19  Quadro 
 Maj  (13163696)  Fausto Ferreira de Campos 27-12-19  Quadro 
 Maj  (32055092)  Paulo Jorge Fernandes Laranjo 31-12-19  Quadro 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 
esquerda da TCor Inf (18073396) Hugo Miguel Miranda Ribeiro Correia Barbedo, na situação relativa ao 
Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 
Quadro Especial de Artilharia 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 Maj  (17158895)  José Miguel Sequeira Maldonado 30-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor Art 
(14952096) João Miguel de Oliveira Capitulino, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
Quadro Especial de Cavalaria 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 Maj  (11785695)  Fernando Amorim da Cunha 30-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor Cav 
(16466194) Fernando Jorge Ferreira Lopes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 
172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
Quadro Especial de Engenharia 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 

 Maj  (18555896)  Carlos Filipe Henriques Pereira 30-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor Eng 

(01744894) Aníbal Fernandes do Nascimento, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 

artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 
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Quadro Especial de Administração Militar 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 

 Maj  (03604396)  Rui Filipe Ponteiro Henriques 29-12-19  Quadro 

 Maj  (05630394)  José António Lourenço Campos Ramos 30-12-19  Quadro 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda da TCor AdMil (06820195) João Miguel Correia da Silva Tavares, na situação relativa ao Quadro, 

nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 

2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica, 

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

3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.  

4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 08 de janeiro de 2020, nos termos do n.º 3 do 

artigo 72.º do EMFAR. 
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

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

(Despacho n.º 1 502/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20) 
 
Graduações 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 25 de dezembro de 2019, 

graduar ao posto de Capitão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 73.º, do Estatuto dos Militares das 

Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado pela Lei 

n.º 10/2018 de 02 de março, os seguintes militares: 
 

 Posto  A/S  NIM  Nome   
 

 Ten  Inf  (14485209)  Nelson Fernando Neves da Mota 

 Ten  Inf  (16252209)  José Décio Jardim da Silva 

 Ten  Inf  (05942511)  Tiago Alexandre Brito de Faria 

 Ten  Inf  (08028502)  Pedro Ricardo Mendes Fragosa 

 Ten  Inf  (04181109)  Miguel Rodrigues Ribeiro 

 Ten  Art  (01347811)  João Gonçalo Curado Nogueira 

 Ten  Eng  (18430211)  Hugo Alberto Correia Soares 

 Ten  Tm  (18931911)  André Alves Silva 

 Ten  Tm  (05329511)  David Manuel Gonçalves de Campos 

 Ten  Tm  (01019311)  Jonathan de Campos Guimarães 

 Ten  Med  (05535010)  João Miguel Oliveira Leite 

 Ten  Med  (08482010)  Stefano Dias Pinto 

 Ten  Med  (13434811)  Pedro Alexandre Pires Branco 
 

2 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.  
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3 — Contam a graduação e têm direito ao vencimento pelo novo posto, desde 25 de dezembro de 
2019, nos termos do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.  

4 — As presentes graduações são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.  

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

(Despacho n.º 1 380/20, DR, 2.ª Série, n.º 21, 30jan20) 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES 

 
Nomeações 

 
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 técnica especialista, para exercer no 
meu Gabinete funções relativas às políticas que promovem a igualdade e combatem a discriminação na área 
da Defesa Nacional e às políticas relacionadas com implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, 
a TCor Eng (19417096) Diana Martins Branco Morais, com produção de efeitos a 03 de março 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 da designada 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 de janeiro, a nota 
curricular da designada 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. 

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

Nota Curricular 
 
A Tenente-Coronel Diana Martins Branco Morais nasceu em Viana do Castelo, em 1978. Foi 

promovida ao atual posto em 21 de fevereiro de 2019. 
Está habilitada com o Mestrado em Engenharia Militar, da Academia Militar (AM), o Curso de 

Promoção a Capitão, os Cursos de Promoção a Oficial Superior e de Estado-Maior do Instituto de Estudos 
Superiores Militares (IESM). Possui outros cursos e estágios militares, de que se destacam os Cursos de 
Comprehensive Approach To Gender In Operations e o Gender Training of Trainers. 

Possui ainda a Pós-Graduação em Materiais e Reabilitação da Construção pela Universidade do 
Minho e é atualmente doutoranda em Estudos de Género, do Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas (ISCSP-ULisboa). 

Ao longo da sua carreira, prestou serviço em várias Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do 
Exército. Exerceu funções em FND no Líbano, em 2009/2010, no âmbito da ONU/UNIFIL. 

Da sua folha de serviços constam 7 louvores nacionais e várias condecorações. 
Desde 2013 exerceu a função de Representante do Exército na Equipa Interdepartamental do 

Ministério da Defesa Nacional para a Igualdade de Género. 
Entre 2017 e 2019 foi Vice-Presidente do Comité Executivo do NATO Committee on Gender 

Perspectives e, desde 2019, assumiu as funções de Presidente-eleita do mesmo comité. 

(Despacho n.º 3 233/20, DR, 2.ª Série, n.º 51, 12mar20) 
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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 do 

artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnico especialista, para exercer 

funções no meu gabinete como ajudante de campo, o Cap Inf (11577805) José Afonso Fontinha André, 

com produção de efeitos a 24 de fevereiro 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. 

26 de fevereiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

 

Nota Curricular 

 

O Capitão de Infantaria José Afonso Fontinha André, natural da Marinha Grande, tem 13 anos de 

serviço. Foi promovido ao atual posto em 01 de janeiro de 2017. Concluiu o Mestrado em Ciências 

Militares, especialidade Infantaria, na Academia Militar, em 30 de setembro de 2011. Está habilitado com 

os cursos curriculares de Infantaria e com os cursos de Paraquedismo Militar, Transmissões das Armas, 

Curso de Chefe VBR PANDUR II 8x8 12,7mm, entre outros. Ao longo da sua carreira militar, prestou 

serviço no Regimento de Guarnição N.º 2 da Zona Militar dos Açores, onde desempenhou funções de 

Comandante de Pelotão de Morteiros Pesados e Comandante de Pelotão de Reconhecimento. No Regimento 

de Infantaria N.º 13, desempenhou as funções de 2.º Comandante da 1.ª Companhia de Atiradores do 

1BIMecRodas, Comandante da 1.ª, 2.ª, 3.ª Companhias de Atiradores e da Companhia de Apoio de 

Combate e foi instrutor e diretor de curso de diversos cursos de Chefe de VBR PANDUR II 8x8 12,7mm. 

Em diligência no Regimento de Infantaria N.º 19, integrou o 9.º Contingente Nacional da Força Nacional 

Destacada para a Operation Inherent Resolve, tendo desempenhado a função de Chefe de Equipa de 

Formação da 1.ª Companhia de Manobra. Na sua folha de serviço constam duas condecorações e quatro 

louvores. 

(Despacho n.º 3 355/20, DR, 2.ª Série, n.º 54, 17mar20) 

 

Nomeações/Exonerações 

 

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro da Defesa 

Nacional, por proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos da alínea a) do 

n.º 3 do artigo 1.º, dos artigos 2.º, 5.º, 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 55/81, de 31 de março, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 232/2002, de 02 de novembro, o seguinte: 

1 — Nomear o SAj AdMil (31526091) Manuel António Moreira para o cargo “OLC LXX 

0030 — STAFF ASSISTANT (Administration)”, no Land Command Headquarters (LANDCOM), em Izmir, 

Turquia, em substituição do SAj AdMil (14355791) Domingos Fernandes Nunes, que fica exonerado do 

cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções. 

2 — A duração normal da comissão de serviço do referido cargo é de três anos, sem prejuízo da 

antecipação do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que obste ao seu decurso normal. 

3 — A presente portaria produz os seus efeitos a partir da data da tomada de posse. 

05 de fevereiro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto 

Santos Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

 (Portaria n.º 191/20, DR, 2.ª Série, n.º 38, 24fev20) 
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V — OBITUÁRIO 

 

Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES: 
 
2020 

  

 fevereiro  27 SMor  SPM (51344411) João Pinheiro Moura; 

 fevereiro  27 SMor  Art (19151077) Celso Durãres Ralho; 

 fevereiro  28 SAj  Inf (52014811) Bernardino Mendes; 

 fevereiro  29 Cor  Cav (51467211) Eduardo Jorge Gomes Coelho Picchiochi; 

 março 03 SCh  Inf (46190759) Francisco Manuel Cavaco Malagueira; 

 março  05 1Sarg  SGE (50054511) Manuel Marques Sardo; 

 março  06 Cor  Cav (51217011) António José Pereira Calixto; 

 março  06 Maj  SGE (55001811) Carlos Alberto Ventura Pinto; 

 março  07 Cap  SGE (50905911) Rogério Gomes de Matos; 

 março  10 Cor  Art (50277011) José Fernando Vieira Lizardo Gomes Coelho de 

      Oliveira; 

 março  11 1Sarg  Aman (08930177) Francisco Ferreira; 

 março  15 SMor  PQ (05359466) António Joaquim Miranda Coelho; 

 março  15 SCh  Tm (52182711) Gabriel da Conceição Mendes; 

 março  17 SMor  Art (50528211) Manuel Joaquim Moreira Dias; 

 março  18 Cap  TManMat (50331911) João Maria Pinheiro de Freitas Moreira; 

 março  21 Cor  Cav (38221862) João Manuel Taxa da Silva Araújo; 

 março  23 Cor  Cav (46312352) Luís Fernando Andrade de Moura; 

 março  27 SCh  SGE (06804781) Vitor Manuel Gomes Rodrigues; 

 março  25 TCor  SPM (41016752) Rafael Pereira Lopes; 

 março  30 Cap  SGE (50417611) António Augusto. 
 
 
   
    

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 03/31 DE MARÇO 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: 

 

Quarta Classe: 

 

 CbAdj (02861513) José Carlos Cardoso Pereira; 

 CbAdj (13345209) Ricardo José Mendonça Lopes; 

 1Cb (06038213) Marco António Pereira Bilro; 

 1Cb (11710812) Carlos Daniel dos Santos Honrado; 

 1Cb (18957112) António Luís Guedes Soares; 

 1Cb (02965214) Patrick Costa Dias; 

 1Cb (07749317) Márcio Antero Afonso dos Santos; 

 Sold (09260509) Álvaro Pereira de Jesus; 

 Sold (05514011) Rafael Filipe Cordas Grou; 

 Sold (16230213) Rúben Sousa Bettencourt; 

 Sold (06900514) Rui Filipe Magalhães Arcas. 

(Despacho 17fev20) 

 

 1Cb (08438217) João Miguel Duarte Oliveira; 

 1Cb (14801317) Diogo Filipe Correia dos Santos; 

 1Cb (00876016) Pedro Miguel Taveira Correia; 

 1Cb (18692817) Leandro Gabriel Lopes Almeida; 

 1Cb (05076114) Hélder Ricardo Machado Matos; 

 1Cb (07786816) Pedro Daniel de Jesus Silva; 

 2Cb (03350912) Tiago Miguel Martins Antunes; 

 Sold (11036217) Ana Lúcia Félix Figueiredo; 

 Sold (13254212) António Manuel Resende; 

 Sold (15303415) Andrea Almeida Gonçalves; 

 Sold (07725411) Daniel António Gomes Seabra; 

03141191
Draft
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 Sold (16318714) Cláudio José da Silva Vieira; 

 Sold (05059316) Maria Manuel Gomes Valente. 

(Despacho 07fev20) 

 

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

que se indica, do Diretor de Serviços de Pessoal, 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 em Regime de Contrato: 

 Ten (02677511) André Miguel Gonçalves Fernandes; 

 Ten (16986104) Wassath Kylwange Silva Diouf; 

 Ten (05156206) David Cristiano de Jesus Pinheiro; 

 Ten (01689804) Elísio Manuel Ferreira da Rocha; 

 Ten (04292904) Nuno do Carmo Silva Alves; 

 2Sarg (13390004) João Francisco Teixeira Saraiva Silva; 

 Furr (06719214) André Filipe Paulino dos Reis; 

 CbAdj (18484812) Vítor Manuel Soares Teixeira; 

 CbAdj (19515914) António Miguel Mesquita Sanches; 

 CbAdj (09135314) Edgar Filipe Raposo Vieira; 

 CbAdj (13288511) Jorge Filipe Henriques Santos; 

 CbAdj (11744515) Tiago Rafael da Silva Portela; 

 CbAdj (04077114) Vítor Manuel Silva Teixeira; 

 CbAdj (13173509) Pedro Alexandre Pinto Teixeira; 

 CbAdj (12698513) António José Oliveira Lopes; 

 CbAdj (13426412) Cristiano António Rodrigues Moreira; 

 CbAdj (02549614) Carla Sofia Pinheiro Alves Belém; 

 CbAdj (02200412) Sérgio Miguel da Silva Pereira; 

 CbAdj (18164112) Ricardo Amadeu Conde; 

 CbAdj (09308010) Alex Ermilindo Semedo Martins; 

 CbAdj (15851614) Patrícia Sofia Redondo dos Santos; 

 CbAdj (07974614) Ricardo Silva Lopes Pereira; 

 CbAdj (15450212) Hélder Filipe Araújo da Silva; 

 CbAdj (16911015) Luís Manuel Macieira Novais; 

 CbAdj (13637413) Carina Sofia da Costa Marques; 

 CbAdj (17145812) Filipa Alexandra Duarte Mendes; 

 CbAdj (12388513) Marco António do Rosário Ventura; 

 CbAdj (15773510) Marina Rosária Ribeiro Gomes; 

 CbAdj (09675612) Luís Silvestre dos Santos Calix; 

 1Cb (07598914) João Pedro Pinheiro Ripado; 

 1Cb (09322710) Jeniffer Soraia Gomes Lopes; 

 1Cb (18047613) Dominique Dimitri Galvão Nikas; 

 1Cb (19816512) Carlos Emanuel Ferreira Marques; 

 1Cb (03798709) Daniel Filipe Macedo Lopes Cardoso; 

 1Cb (06687114) Diogo Miguel Rodrigues; 

 1Cb (10840114) Mário Barão Moutinho; 

 1Cb (19014714) José Ricardo Sousa Mendes; 

 1Cb (09460014) Ricardo Carvalho Alves; 

 1Cb (03097813) Rui Alberto Teixeira Coelho; 

 1Cb (04675713) César Moura Carneiro; 

 1Cb (18543013) Tiago Filipe Braga Esteves; 

 1Cb (07479515) Erico Pereira da Costa; 

 1Cb (12244513) Nelson Daniel Azevedo Jorge; 

 1Cb (00651314) Fábio Emanuel Pinto Soares; 



 

3.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 03/2020                                                                     85  

 

 

 

 

 1Cb (05227813) Fábio André Fragoso Rodrigues; 
 1Cb (11869813) Miguel Ângelo Martins Valente; 
 1Cb (05376910) Samuel Godinho Vieira; 
 1Cb (11584813) Pedro Henriques Gomes da Silva; 
 1Cb (03951412) Diogo Emanuel de Lima Pereira; 
 1Cb (06916115) Francisco Gabriel Correia de Almeida; 
 1Cb (00962710) Ivo Duarte Marques Ferreira; 
 1Cb (19015013) Cláudio Miguel Andrade Delgado; 
 1Cb (00546914) Vanessa Pestana Farias; 
 Sold (15162514) Cláudio Miguel Castanheira; 
 Sold (04612112) Carlos Manuel Quintas Duarte; 
 Sold (10435614) Bruno Daniel Barbosa Couto; 
 Sold (15933814) Bruno Miguel Sousa Monteiro; 
 Sold (03780013) César Imanuel Lopes Pinto Martins da Fonseca; 
 Sold (01689606) Mauro Gerson da Mota Craveiro; 
 Sold (19056606) Gonçalo Leite Capão; 
 Sold (18771814) Flávio António Ribeiro dos Santos; 
 Sold (04014313) Daniel Guedes dos Santos; 
 Sold (19735513) David Almeida Duarte; 
 Sold (18469814) Miguel Ângelo Vasconcelos da Rocha; 
 Sold (19613114) Bruno Miguel Carvalho Pinto; 
 Sold (01893815) Rafael Alexandre Cerejo Pereira; 
 Sold (03780713) Vítor Manuel Lopes Silva; 
 Sold (06088714) José Pedro Marçal Brandão; 
 Sold (12894114) Nuno Henriques Morais Maia; 
 Sold (04986812) David Filipe dos Santos Carrasco; 
 Sold (04349814) Cláudio Miguel Pacheco; 
 Sold (03539711) Vanessa Soares; 
 Sold (06203110) Hugo José Maia Silva; 
 Sold (17321909) José Humberto da Silva Ávila; 
 Sold (17558809) Dário Borges Barcelos; 
 Sold (18803512) Ana Raquel Pinto Soares; 
 Sold (08124306) Samuel José Ribeiro Teixeira; 
 Sold (04101212) Nuno Miguel Carneiro Correia; 
 Sold (01339412) Emanuel António Marques Gonçalves; 
 Sold (11445013) Cassiano Borges Barbosa Pereira. 

(Despacho 10fev20) 

 
Condecorado com a Medalha Comemorativa das Campanhas, “ Angola 1971-73”, por despacho da 

data que se indica, do Diretor de Serviços de Pessoal, 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, o Ex-Sold 
(02106171) Virgílio de Freitas. 

(Despacho 19fev20) 

 
Por despacho do Tenente-General AGE, proferido 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  em Regime de Contrato, a seguir indicados, a  aceitarem as seguintes  condecorações: 
 

Ordre National de la RCA - "Chevalier" 
 
 Sold (19979113) João Pedro Alexandre Lopes. 

(Despacho 20fev20) 
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Medalha ONU 

The Minusca Medal 

 

 Sold (19979113) João Pedro Alexandre Lopes. 

(Despacho 20fev20) 

 
Medalha OTAN 

Non Article 5 – Afeganistão 

 

 Furr (09945213) André Marcelino Dantas Torres; 

 CbAdj (02337714) Bruno Serafim Rodrigues Pires; 

 CbAdj (04077114) Vítor Manuel Silva Teixeira; 

 CbAdj (13173509) Pedro Alexandre Pinto Teixeira; 

 1Cb (01350316) Miguel Morais Magalhães; 

 1Cb (17124215) Vlad Bejan; 

 1Cb (10384518) Leandro Rodrigues Pereira; 

 1Cb (04210414) Pedro Filipe Moreira Ferreira; 

 1Cb (03202113) Mirco Eder Gomes Cabral; 

 1Cb (06066517) Gary Renard da Silva Prazeres; 

 1Cb (05492718) Tiago Miguel da Cunha Antunes; 

 1Cb (11316511) Nuno Filipe Gonçalves Bernardo; 

 1Cb (03097813) Rui Alberto Teixeira Coelho; 

 1Cb (07513315) José Alexandre Carvalho e Sousa; 

 1Cb (14549414) Ricardo António Correia Batista; 

 1Cb (11618915) Paulo António Morais Aguiar; 

 1Cb (10841916) João Diogo Loução Moreno; 

 1Cb (10429815) Bruno Miguel Pinto Martins Clara; 

 1Cb (12056314) Tânia Isabel Martins Marques; 

 1Cb (05062814) Harley Davidson Tavares Monteiro; 

 1Cb (11870313) João Marcelo da Silva Pereira; 

 1Cb (15567813) Gonçalo Filipe Rodrigues Sousa; 

 1Cb (08880312) Maria de Fátima Teixeira Trindade; 

 1Cb (11159313) Delfim Abílio Fernandes Gomes; 

 1Cb (00962710) Ivo Duarte Marques Ferreira; 

 1Cb (14872317) João Nuno de Aguiar Martins; 

 1Cb (01461615) Alcino Figueiredo Marques; 

 1Cb (03551213) João Pedro Ferreira Mota; 

 1Cb (00762114) Sérgio Manuel Lima Simões; 

 1Cb (16998916) Silvano Freitas Oliveira; 

 1Cb (13774613) Vítor Emanuel da Silva Coimbra; 

 1Cb (19169714) Pedro Daniel de Oliveira Lopes; 

 1Cb (01499516) Bruno Emanuel Loureiro Paradela; 

 1Cb (15677816) Luís Vasco Teixeira da Costa Cunha; 

 1Cb (16962509) Daniel Filipe Correia Sobreira; 

 1Cb (15625315) João André Neiva Silva; 

 1Cb (14886613) Tiago André Gonçalves Ferreira; 

 1Cb (16117714) Hugo Micael Leite Cunha; 

 1Cb (11131514) Ângelo Daniel de Sousa Meireles; 

 1Cb (10646315) Gustavo José da Costa Figueiredo; 

 1Cb (18783016) Tiago Daniel Nicolau Ferreira; 

 1Cb (18151915) Luís Miguel Lopes Matos; 
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 1Cb (06953516) Rafael Viana Figueiredo; 

 1Cb (01145715) Marta Sofia Fernandes Dias; 

 1Cb (04134513) Nelson de Jesus dos Santos Frederico; 

 1Cb (15096716) Rui Pedro de Sousa Fileno; 

 1Cb (00335315) João Pedro Silva Campos; 

 1Cb (04422513) João Filipe do Vale Sá; 

 1Cb (13481017) José Rafael Pires Martins; 

 1Cb (16200515) Anastasia Grubleac; 

 1Cb (11292715) Tiago Gomes Ferreira; 

 1Cb (07854616) João Manuel Fernandes Gonçalves; 

 1Cb (16294316) Marco Rafael Pinto Xavier; 

 1Cb (07228613) Danilo Filipe de Sousa Rodrigues Monteiro Pinto; 

 Sold (16402715) Fábio Alexandre Costa Correia; 

 Sold (14979018) António Manuel Abreu Silva; 

 Sold (16284813) Wilson João Esteves Faustino; 

 Sold (14145318) André Fernandes Ferreira; 

 Sold (11465315) Pedro Miguel Almeida Santos Morais Carvalho; 

 Sold (12878816) Bruno Filipe Fernandes Portela; 

 Sold (18081715) Andreia Filipa Fonseca Andrade; 

 Sold (05836913) Hugo Miguel Monteiro e Monteiro; 

 Sold (09527416) Daniela Pinto Ribeiro; 

 Sold (17173517) António Manuel Arcanjo da Graça Carvalho; 

 Sold (13354814) Rafael dos Santos Oliveira; 

 Sold (05420013) Rafael Alexandre Ferreira Gonçalves; 

 Sold (03989314) Tiago Alexandre Gonçalves Silva; 

 Sold (02125214) Vítor Emanuel Mendes Albuquerque; 

 Sold (16705514) Hélder Rodrigo Costa Abreu; 

 Sold (16775713) Fábio Tadeu Moreira de Sousa; 

 Sold (10041117) David Micael Monteiro Ceifão; 

 Sold (16166515) João Manuel Sebes Guardão; 

 Sold (04234506) Bruno Miguel Fernandes Pereira Marques; 

 Sold (00290416) Carlos Jorge Pereira Ramalho; 

 Sold (19060119) Edgar Gonçalves Almeida; 

 Sold (18180415) Filipe Manuel Ferreira Ribeiro; 

 Sold (04838714) Paulo Ricardo Paiva Gomes; 

 Sold (07438617) Cristiano Domingos Ribeiro Matos; 

 Sold (06451015) Filipe Simões Azevedo; 

 Sold (13163217) João Pedro Caetano de Magalhães; 

 Sold (12536815) Rui Pedro Silva Nogueira; 

 Sold (14587116) Gustavo Alheiro da Silva; 

 Sold (05580413) Vítor Alexandre da Silva Oliveira; 

 Sold (07538717) Leonardo Filipe Alves da Silva; 

 Sold (18542219) José Pedro Meireles de Sousa; 

 Sold (06367518) Xavier Faustino Valente; 

 Sold (16525318) Rubén Emanuel Gonçalves Torres; 

 Sold (04889416) António Pedro Pinheiro Dias; 

 Sold (15691316) Sérgio Manuel da Silva Mendes; 

 Sold (05580517) Rui Filipe Duarte Caetano; 

 Sold (15742518) Rui Pedro Silva Azevedo; 

 Sold (13577118) Carlos Manuel Marques Monteiro; 

 Sold (15933814) Bruno Miguel Sousa Monteiro; 

 Sold (12878717) Ivan Silva Oliveira; 
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 Sold (08604914) Fábio Cordeiro Vilela; 

 Sold (16487916) Rúben Rocha Oliveira; 

 Sold (08913010) Marco Túlio Lopes de Fontoura; 

 Sold (19550317) Pedro Daniel Gonçalves Antunes; 

 Sold (14147118) Egor Egorushkin; 

 Sold (02625614) Luísa Maria Cunha de Freitas; 

 Sold (10400117) Ana Raquel dos Santos Oliveira; 

 Sold (14781816) Ricardo Filipe Moreira Guedes; 

 Sold (18956113) Francisco André Amial Pessoa; 

 Sold (06712613) Joel da Silva Santos; 

 Sold (04385014) Marco Xavier Silva Pereira; 

 Sold (06353219) Horácio Óscar Gonçalves Freitas; 

 Sold (06411215) Joel Ribeiro Figueiredo; 

 Sold (07872814) Paulo Jorge de Pinho Soares; 

 Sold (13644719) Luís André Gomes Teixeira; 

 Sold (07808119) André Filipe Trigo Martins; 

 Sold (19065319) David João Coelho da Silva; 

 Sold (06634011) Ivan Emanuel Pacheco Soares Monteiro; 

 Sold (02994915) André Faria Lopes; 

 Sold (12712916) Luís Fernando Coelho de Oliveira; 

 Sold (17806018) José Nuno Araújo Coelho; 

 Sold (00517717) Mário Alexandre Santos Pais; 

 Sold (19572814) Ricardo Jorge Coroas Rodrigues; 

 Sold (19727515) Jorge Daniel Rodrigues Martins; 

 Sold (08990514) Pedro Jorge Barbosa Alves; 

 Sold (07806015) Samuel Filipe Lopes Lameira; 

 Sold (12172414) Óscar de Espirito Santo de Sousa; 

 Sold (01122314) Ricardo Jorge Ferreira de Almeida; 

 Sold (09759416) Ana Maria Barrosa Fonseca; 

 Sold (17483418) Inês da Silva Fernandes; 

 Sold (01893815) Rafael Alexandre Cerejo Pereira; 

 Sold (05321519) Gonçalo José Moutinho Moreira; 

 Sold (19974416) Luís Miguel Jorge Fernandes; 

 Sold (09458716) Leandro Jorge Pinto Soares; 

 Sold (15781616) Vítor Hugo Castro Roriz; 

 Sold (11468914) Daniel José Carvalho Costa Gomes; 

 Sold (01412713) Alexandre César Alves Vieira; 

 Sold (04022613) Fábio Tomas Ferraz Bessa; 

 Sold (03452417) João Pedro Dias Azenha; 

 Sold (06833213) Miguel Alexandre Esteves Santos; 

 Sold (08016617) Rúben Filipe da Silva Pereira; 

 Sold (09107917) Joel Filipe Oliveira Pimenta; 

 Sold (08178917) André Gomes Ferreira; 

 Sold (12132709) Pedro Manuel Antunes; 

 Sold (15656117) Pedro Manuel Ferreira Guedes; 

 Sold (08206612) Flávio Miguel Azevedo Pereira; 

 Sold (10591117) Pedro Miguel Pereira Moreira. 

(Despacho 04mar20) 

 

 1Cb (11096817) Diogo Manuel Fernandes Alves. 

(Despacho 20fev20) 
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II – MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Ingressos em Regime de Contrato  

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 08 de janeiro de 2020, 

ingressar na categoria de Oficial, em Regime de Contrato, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 259.º 

e da alínea a) do n.º 1 do artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 

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

com o posto de Aspirante a Oficial, o Asp Grad (18886416) Hugo Miguel Fresta Graça, com a 

Especialidade “669 TP Op de Transportes” e Classificação final de 16,66 (valores). 

2 — O supracitado militar concluiu com aproveitamento o 1.º Curso de Formação de Oficiais de 

2019. 

3 — Conta a antiguidade no posto de Aspirante a Oficial, desde 01 de julho de 2019, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 270.º do EMFAR, mantendo a atual situação remuneratória. 

4 — Fica inscrito na escala de antiguidade nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do EMFAR. 

09 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 498/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20) 

 

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

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

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

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

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

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

seguir indicados: 

 

028 I Armas Pesadas/Mort 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Classificação 

 

 2Furr Grad  (01397420)  Alexandre Semeão Vieira  29-07-19  15,52 

 2Furr Grad  (10468818)  Diogo Miguel Carona Veríssimo  04-06-19  12,74 

 

031 I Atirador 

 

 2Furr Grad  (13537217)  Micael Almeida Gaspar  04-06-19  16,74 

 2Furr Grad  (12468516)  Paulo Frederico das Neves Carvalho  29-07-19  15,49 

 2Furr Grad  (00438319)  Jorge Miguel Rosa Almeida  04-06-19  15,25 

 2Furr Grad  (15820818)  Sérgio Edgar Faria Azevedo  29-07-19  14,98 

 

263 C PE 

 

 2Furr Grad  (10596020)  Luís Carlos Pinheiro Figueiredo  29-07-19  15,87 

 2Furr Grad  (17938419)  Daniel Filipe Henriques de Jesus  04-06-19  14,96 

 2Furr Grad  (14820618)  Ricardo Filipe Roque Figueira  02-09-19  14,32 

 2Furr Grad  (10470216)  Alexandre Filipe Candeias Roque  02-09-19  13,98 

 

298 C VCB Cavalaria 

 

 2Furr Grad  (01597115)  Miguel Ângelo Mendes  04-06-19  14,63 

 2Furr Grad  (11572919)  José Pedro Ramalho Goinhas  29-07-19  13,96 
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2 — Os supracitados militares concluíram com aproveitamento o 1.º Curso de Formação de 

Sargentos 2019. 

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

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

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

29 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 2 182/20, DR, 2.ª Série, n.º 32, 14fev20) 

 

Passagem à situação de licença registada 

 

Por Despacho do Exmo. Major-General Diretor da Direção de Administração de Recursos 

Humanos, entrou de licença registada ao abrigo do n.º 1 do artigo 101.º do EMFAR, pelo período de 26 

(vinte e seis) dias, com início a 06jan20 e término a 31jan20, o Alf RC (07217209) João Manuel 

Monteiro de Sousa do RAAA1. 

(Despacho 18dec19) 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

III – PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 

Graduações 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 06 de janeiro de 2020, 

graduar no posto de Aspirante a Oficial, em Regime de Contrato, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 

artigo 257.º e do n.º 3 do artigo 270.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 

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

seguintes Soldados Cadetes: 

 

 NIM  Nome  Especialidade de destino 

 

 (14720512)  Ana Filipa Faria Barroso  642 SP Lic em Psicologia 

 (03861515)  Bruno Filipe Barata de Tavares Queirós  652 SP Lic em Direito 

 (10903014)  Rúben Miguel Oliveira Moreira  652 SP Lic em Direito 

 (15724717)  Fernando Manuel Sousa Gonçalves Paiva  665 SP Eng Informática 

 (13172014)  João Miguel dos Santos Rego  866 SC Engenheiro Geógrafo 

 (07633515)  Cláudia da Cunha Pereira  886 EF Lic em Ed Física 

 (00000518)  João Manuel Monteiro Silveiro Petornilho Marrana  031 I Atirador 

 (02411614)  Alípio José Guedes de Castro  031 I Atirador 

 (16654614)  Carlos Alexandre Mendes Viana  031 I Atirador 

 (04221813)  Ivo José Gomes Pereira  031 I Atirador 

 (15034413)  Vítor Filipe Dias Moreno  669 TP Op Transportes 

 (07768318)  Beatriz Monteiro Cristiano  669 TP Op Transportes 

 (03730015)  Miguel Gomes Rodrigues Mariani  677 TP Condução Auto 

 (13350912)  Dionísio Gonçalves Campos  677 TP Condução Auto 

 (10223912)  Inês de Oliveira Couto  677 TP Condução Auto 

 

2 — Os supracitados militares iniciaram a Instrução Complementar em 06 de janeiro de 2020, no 

âmbito do 2.º Curso de Formação de Oficiais de 2019. 
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3 — Contam a graduação no posto de Aspirante a Oficial desde 06 de janeiro de 2020, ficando 

integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 2.º do 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, tendo direito ao vencimento pelo posto de 

graduação, desde 06 de janeiro de 2020, nos termos do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

24 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 981/20, DR, 2.ª Série, n.º 29, 11fev20) 

 

Cessação de Graduação 

 

Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 07 de fevereiro de 2020, 

cessar a graduação no posto de Aspirante a Oficial, em Regime de Contrato, 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, alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março, com data reportada a 20 de 

dezembro de 2019, ao Asp Grad (18069511) Miguel Ângelo Melina Barros Monteiro Lopes. 

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

(Despacho n.º 2 416/20, DR, 2.ª Série, n.º 36, 20fev20) 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

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 março de 2020 

  

 Posto  NIM  Nome  Pensão 

 

 1Cb  PPI  (06962868)  José Santos Azevedo  €  388,19 

(Aviso n.º 2 127/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20) 

 

1 de abril de 2020 

 

 Posto  NIM  Nome  Pensão 

 

 Alf  DFA  (06178866)  João Reis Cariano  € 1 927,32 

 1Cb  PPI  (12222071)  José Fernando Brites Lopes  €    408,09 

 1Cb  PPI  (02265769)  Agostinho Ribeiro Teixeira  €    237,38 

 Sold  PPI  (60199868)  Artur Rodrigues Sousa  €    275,24 

(Aviso n.º 3 989/20, DR, 2.ª Série, n.º 47, 06mar20) 
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V – CONCURSOS, CURSOS E ESTÁGIOS  

 

Cursos 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 31 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “9.º Curso de Adaptação a Viaturas Militares 

Táticas” que decorreu no ES, no período de 14 a 18 de outubro de 2019, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 Sold 01 – Campanha (00840918)  Luís Filipe Terra Macedo Inácio Nunes CMSM 

 Sold 19 – Saúde (07599818)  Filipe José Martins Arede CSMC 

 Sold 19 – Saúde (13917920)  José Manuel Mendes Oliveira CSMC 

 Sold 19 – Saúde (18327414)  João Miguel Henriques Patrício CSTSM 

 Sold 19 – Saúde (05491516)  Andreia Filipa Domingues Maurício CSTSM 

 Sold 19 – Saúde (09692510)  André Filipe Lameirinhas Moutinho CTOE 

 Sold 19 – Saúde (08411314)  Vítor Hugo Gomes Fernandes RPara 

 Sold 19 – Saúde (10290118)  Rodrigo Sebastião Palminha Gomes Pego UnAp/EME 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 11 de 

novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Apontador de Bocas de Fogo”, 

que decorreu no RA5, no período de 14 a 18 de outubro de 2019, os militares do RA5, com a 

Especialidade “01 – Campanha”, em Regime de Contrato, abaixo indicados e com a classificação que a 

cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome Class. 

 

 1Cb (06010412)  Miguel Ângelo Ramos Gomes 19,43 

 Sold (05381519)   Luís Vitorino Alçada Baptista 19,60 

 Sold (08123615)  David Manuel Pinheiro Oliveira 18,80 

 Sold (05667211)  Miguel Flávio Teixeira Ning 17,70 

 Sold (18468718)  Diogo Catalão Amiguinho Matias 16,27 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 29 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Apontador de Sistemas Lança Míssil 

TOW ITAS”, que decorreu no RC6, no período de 21 a 25 de outubro de 2019, os militares do RC6, em 

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

 

 Posto Especialidade NIM Nome Class. 

 

 1Cb 15 – CondViatMilPes  (17569914)  Luís Filipe Silva Carvalho 18,86 

 1Cb 01 – Campanha (16991817)  Pedro Filipe Sousa Pimenta Silva 13,28 

 Sold 01 – Campanha (06732317)  Miguel Barros Rodrigues 18,13 

 Sold 01 – Campanha (06368318)  Virgínia Rafaela Pinto Abreu 16,30 

 Sold 01 – Campanha (13961019)  Diogo Maciel Pinto 12,30 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 29 de outubro 
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de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “2.º Curso de Apontador de VBR Pandur II 8x8 Pcan 

30 mm IFV” que decorreu no RI13, no período de 03 a 18 de outubro de 2019, os militares abaixo 

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

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 Sold 01 – Campanha (03786615) Anthony dos Santos Lourenço RI14 18,39 

 Sold 01 – Campanha (11062019) Diogo Pereira de Oliveira RI14 17,89 

 Sold 01 – Campanha (08609620) José Miguel da Rocha Borges RI14 17,38 

 Sold 01 – Campanha (05217520) Alexandre Guedes da Silva RI14 15,02 

 

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

2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 06 de novembro de 

2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “3.º Curso de Chefe VBR 12.7mm Pandur II 8x8 ICV”, 

que decorreu no RI13, no período de 07 a 25 de outubro de 2019, os militares em Regime de Contrato, com 

a Especialidade “19 – Saúde”, abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome UEO Class. 

 

 2Cb (02903116)  Tiago Alexandre da Conceição Cardoso Soares Teixeira CSMC 13,37 

 Sold (05743317)  Diogo Miguel Marques Figueiredo RI14 16,04 

 Sold (06737118)  Ana Patrícia Fiolhais de Almeida RTm 14,73 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 29 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “2.º Curso de Condutor de CC Leopard 2 A6”, que 

decorreu no BrigMec, no período de 09 de setembro a 09 de outubro de 2019, os militares abaixo 

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

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 1Cb 01 – Campanha (06001217)  João Pedro Ribeiro Sequeira GCC/BrigMec 16,49 

 Sold 01 – Campanha (03541118)  Nuno Filipe Consolado Grazina GCC/BrigMec 16,63 

 Sold 01 – Campanha (16009018)  Frederico Miguel Ribeiro Pascoal GCC/BrigMec 15,26 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (00783114)  Cristiano António Conceição ERec/BrigMec 13,13 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 24 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Condutor de Obus M109 A5 155MM AP” 

que decorreu no BrigMec, no período de 01 a 16 de outubro de 2019, os militares do GAC/BrigMec, em 

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

 

 Posto Especialidade NIM Nome Class. 

 

 1Cb 01 – Campanha (16406916)  Fernando Miguel Anacleto Pereira  18,37 

 1Cb 01 – Campanha (03175714)  Gilberto João dos Santos Mendes  17,68 

 1Cb 01 – Campanha (17583917)  João Filipe Barbosa Dias  17,53 

 Sold 01 – Campanha (14664619)  Helena Lemos Piairo  17,31 

 Sold 01 – Campanha (08689219)  Hugo Miguel Rodrigues Nunes  17,17 

 Sold 01 – Campanha (05418614)  Gonçalo André Santos Barbas  16,43 

 Sold 14 – CVML (18135819)  André Lopes Frias  16,28 
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Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 31 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “5.º Curso de Condutor Militar Categoria C” que 

decorreu na ES, no período de 09 de setembro a 18 de outubro de 2019, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 01 – Campanha (08353516)  Gabriel de Jesus Lucas Cabral  BIMecLag 

 1Cb 07 – Serviços (11267214)  Manuel da Silva Danaia  RE1 

 1Cb 20 – Paraquedista  (09740810)  João António Antunes de Freitas  RI10 

 1Cb 20 – Paraquedista  (05572715)  Miguel Américo Martins Quintas  RI10 

 2Cb 14 – CondViatMilLig  (03347316)  João Marcelo Borges Pinto de Freixo  BIMecLag 

 2Cb 14 – CondViatMilLig  (17424816)  Miguel Ângelo Geadas Xavier  BIMecLag 

 2Cb 21 – OE  (17312719)  Vítor Hugo Neto Sousa  CTOE 

 2Cb 21 – OE  (03412718)  João Pedro Gomes da Silva  CTOE 

 Sold 01 – Campanha (00090517)  André Filipe Alves Machado  BApSvc/BrigMec 

 Sold 03 – MecAuto  (13834115)  Marco António Nascimento Patrocínio  BApSvc/BrigMec 

 Sold 07 – Serviços  (14197018)  Bruno Miguel Geraldes Antunes  BApSvc/BrigMec 

 Sold 03 – MecAuto  (03425416)  Ana Manuela Costa Inverneiro  BApSvc/BrigMec 

 Sold 01 – Campanha (07562317)  Rúben Daniel Monteiro Pereira  BIMecLag 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (06340012)  Oleksandr Samoilov  BIMecLag 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (04674415)  Ricardo Daniel Portela Pinto BIMecLag 

 Sold 07 – Serviços  (02448815)  Paulo Jorge da Costa Gomes  CmdLog 

 Sold 30 – Restauração (07925918)  Catarina Filipa Dias Pereira  CMSM 

 Sold 01 – Campanha   (14647518)  Rúben Miguel Figueiredo Vaz  CMSM 

 Sold 01 – Campanha (13158318)  Tiago Alexandre Gomes Silva  CMSM 

 Sold 01 – Campanha (01411720)  José Miguel Freitas Veloso  CMSM 

 Sold 19 – Saúde  (10872017) Joana Inês Domingues dos Santos  CSTSM 

 Sold 19 – Saúde  (12409618) Tatiana Salgado Rodrigues  CSTSM 

 Sold 17 – Comunicações  (00151814) Mário Jorge da Costa Gonçalves  CTm/BrigMec 

 Sold 19 – Saúde  (01316715) Francisco Marques Faustino  DS 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (13142719)  Ana Luísa Pinto de Sousa  QG/BrigInt 

 Sold 07 – Serviços  (05766719)  Rafael Duarte dos Santos  QG/BrigInt 

 Sold 14 – CondViatMilLig (11863716)  Paulo Sérgio Ferreira Pires  RE1 

 Sold 04 – MecEqEng  (15777709)  Luís Paulo da Silva de Matos  RE1 

 Sold 27 – OpEquipPesEng  (06908617)  Luís Carlos de Carvalho  RE3 

 Sold 07 – Serviços  (16783315)  Diogo António de Monteiro Bessa  RE3 

 Sold 20 – Paraquedista  (04119018)  Rúben Santos Gonçalves RI10 

 Sold 20 – Paraquedista  (03071917)  João Manuel Domingos de Freitas  RI10 

 Sold 20 – Paraquedista  (06212815)  José Manuel Manata Tavares Penacho  RI10 

 Sold 20 – Paraquedista  (03645018)  Tiago Jorge Marques Galante  RI10 

 Sold 20 – Paraquedista  (08585917)  Rui José Pinto Moreira  RI10 

 Sold 20 – Paraquedista  (02585214)  Carlos Alberto Gomes Salgado  RI10 

 Sold 20 – Paraquedista  (13734217)  Vasco Francisco Correia Marques  RI10 

 Sold 20 – Paraquedista  (09484417)  Filipe Daniel Soares Pereira  RI10 

 Sold 20 – Paraquedista (01797015)  Joel Carlos Garrido Gomes  RI10 

 Sold 03 – MecAuto (19644618)  Paulo Alexandre Figueiredo Sousa  RI10 

 Sold 20 – Paraquedista  (02323917)  Bruno Miguel da Silva Reis  RI10 

 Sold 20 – Paraquedista  (11420519)  Hugo Luís Afonso Moura  RI10 

 Sold 01 – Campanha (16558120)  Alexandre Guedes Sereno  RI13 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 Sold 01 – Campanha (17794618)  Duarte Vaz Paulino  RI14 

 Sold 19 – Saúde  (00448516)  Ana Rita Oliveira Viana  RPara 

 Sold 15 – CondViatMilPes  (06860219)  Eurico Manuel Oliveira Pinto  RPara 

 Sold 20 – Paraquedista  (15454319)  Francisco José Rodrigues Pedro  RPara 

 

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

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

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “2.º Curso de Condutor Militar Categoria C” que 

decorreu no RG3, no período de 16 de setembro a 24 de outubro de 2019, os militares em regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 16 – PolíciaEx (00616813)  Fábio Adriano Alves Silva QG/ZMM 

 1Cb 17 – Comunicações  (14622315)  José Alexandre Gonçalves Ferreira QG/ZMM 

 1Cb 01 – Campanha (18276916)  José Filipe Pereira Marques RG3 

 1Cb 01 – Campanha (16567417)  André Miguel Rodrigues Rebelo RG3 

 Sold 07 – Serviços (18558420)  Pedro Tiago Teixeira Alves QG/ZMM 

 Sold 01 – Campanha (14002016)  Bruno Leonardo Abreu Fernandes RG3 

 Sold 01 – Campanha (11570614)  Márcio Filipe Vieira Teles RG3 

 Sold 01 – Campanha (19651716)  Luís Carlos Andrade Pestana RG3 

 Sold 01 – Campanha (11447516)  José Ricardo Correia Gomes RG3 

 Sold 01 – Campanha (14599218)  João Pedro Calisto da Graça RG3 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 22 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “12.º Curso de Condutor Militar Categoria C+E” que 

decorreu na ES, no período de 30 de setembro a 11 de outubro de 2019, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 15 – CVMP (02263617)  Leonardo Mayo Gonçalves GAC/BrigMec 

 1Cb 15 – CVMP (11452913)  Pedro António Castanhola Gonçalves RI19 

 Sold 03 – MecAuto (13541717)  David Manuel Machado Calhanas BAS/BrigMec 

 Sold 15 – CVMP (05664715)  Fábio André Almeida Plácido RI14 

 Sold 16 – PolíciaEx (06747618)  Mário Ulisses Santos Fernandes RL2 

 Sold 15 – CVMP (13971816)  Stanley Vincent Hardy UAGME 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 22 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “5.º Curso de Condutor Militar Categoria D” que 

decorreu na ES, no período de 26 de agosto a 09 de outubro de 2019, os militares em Regime de Contrato, 

abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 15 – CondViatMilPes (02200412)  Sérgio Miguel da Silva Pereira BIMecLag 

 1Cb 26 – ElectricConstr (19174813)  Rúben Ferreira dos Santos Ficher RG1 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 15 – CondViatMilPes (16661110)  Luís Miguel dos Anjos Ataíde RG1 

 1Cb 01 – Campanha (02841215)  Daniel Gonçalves Gaspar RI13 

 2Cb 15 – CondViatMilPes (18911414)  Rui Leonardo Freirinha Almeida RE1 

 Sold 15 – CondViatMilPes (02601116)  Alexandre Emanuel Bernardes de Jesus Cmd/BrigInt 

 Sold 15 – CondViatMilPes (15834210)  Ionut Samir Nica CMSM 

 Sold 07 – Serviços (13730017)  Tiago Gabriel Barbosa Martins EA 

 Sold 15 – CondViatMilPes (03571315)  Daniel José Soares Marques QG/BrigInt 

 Sold 15 – CondViatMilPes (08118911)  Cláudio Emanuel Teixeira Martins UAGME 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 28 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “3.º Curso de Condutor VBR Pandur ll 8x8” que 

decorreu na RI13 no período de 30 de setembro a 18 de outubro de 2019, os militares em Regime de 

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

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 1Cb 03 – MecAuto  (12753316)  Flávio Fernando Santos Fougo RMan 16,16 

 2Cb 03 – MecAuto  (03239811)  Diogo José Matos da Rocha RC6 13,94 

 Sold 17 – Comunicações  (19241419)  Nádia Catarina Pereira Magalhães  RTm 17,44 

 Sold 01 – Campanha (09259315)  Joana Rita Henriques RI14 16,88 

 Sold 01 – Campanha (16070919)  Pedro Miguel dos Santos Sousa RI13 16,41 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (16694615)  Pedro Miguel Pereira Rodrigues Gomes RC6 16,17 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (18104616)  Diogo Filipe Monteiro Fernandes RC6 16,04 

 Sold 01 – Campanha (07598918)  Fábio Miguel Ferreira Boal RI13 15,94 

 Sold 01 – Campanha (14295619)  Anthony Rodrigues RC6 15,85 

 Sold 01 – Campanha (12787917)  Rui Cristiano de Sousa Martins RC6 15,60 

 Sold 01 – Campanha (09020918)  Linda Inês Batista de Araújo RC6 15,58 

 Sold 19 – Saúde (11542320)  José Gomes Pacheco RI14 15,49 

 Sold 01 – Campanha (13920118)  Jorge Alexandre Costa Madancos RC6 15,49 

 Sold 01 – Campanha (12662920)  Marco André Ferreira Sá RC6 15,42 

 Sold 01 – Campanha (13316620)  Vânia Rafaela Martins Pinto RC6 15,17 

 Sold 01 – Campanha (12239014)  Gabriel Lopes Torres RI13 15,09 

 Sold 07 – Serviços (04903917)  Gonçalo Filipe Alferes Lageira RMan 15,00 

 Sold 01 – Campanha (04765319)  Hélder Sá de Carvalho RI13 14,57 

 Sold 01 – Campanha (17309420)  Nelson Xavier Pestana Fonseca RI13 14,51 

 Sold 01 – Campanha (13142418)  João Carlos Milhazes Viana RC6 12,68 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 06 de 

novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “4.º Curso de Cozinheiro” que decorreu na 

ES, no período de 19 de agosto a 25 de outubro de 2019, os militares em Regime de Contrato, abaixo 

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

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 Sold 14 – CondViatMilLig  (18272614)  Carlos Daniel de Moura Ferreira de Brito  ES 15,67 

 Sold 01 – Campanha (07793619)  Ricardo Luís Mendes Silva RI14 14,58 

 Sold 01 – Campanha (19994619)  Joana Filipa da Silva Dias RI14 14,11 

 Sold 30 – Restauração  (06280220)  António Pedro Cancela da Costa Rodrigues  CTOE 14,04 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 Sold 03 – MecAuto  (11698519)  Jorge Manuel Monteiro de Carvalho ES 13,94 

 Sold 07 – Serviços  (04867919)  Bruna Rafaela Pinto Campos QG/BrigInt 13,91 

 Sold 07 – Serviços (00980618)  João Francisco Cerqueira Amorim CmdLog 13,73 

 Sold 07 – Serviços  (12061820)  Jorge Duarte Rodrigues Ferreira QG/ZMM 13,59 

 Sold 01 – Campanha (01197320)  Diogo dos Santos Araújo RI13 13,14 

 Sold 07 – Serviços  (08071715)  Bruno Miguel Lamas Maia ES 13,10 

 Sold 30 – Restauração  (06057719)  Hugo Miguel Nóbrega Rodriguez RG3 12,18 

 Sold 03 – MecAuto  (12972515)  Bruno Miguel Gonçalves Linhas Roxas UAGME 11,22 

 

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

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

novembro de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “6.º Curso de Higiene e Segurança 

Alimentar” que decorreu no UEFISM, no período de 21 a 24 de outubro de 2019, os militares em Regime 

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

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 Sold 07 – Serviços  (04373518)  Liliana Maria Martins Antunes RI15 16,79 

 Sold 30 – Restauração  (06821817)  Vanessa Alexandra Pinto Santos CmdLog 15,81 

 Sold 23 – Construção  (02347314)  Hugo Miguel Huolunho Cunha RC3 15,34 

 Sold 01 – Campanha (02906016)  Reginaldo Jorge Melo Júnior EA 15,12 

 Sold 01 – Campanha (10242317)  Nataliya Klym RC3 14,00 

 Sold 07 – Serviços  (16657819)  André Conceição da Cruz RC3 13,45 

 Sold 01 – Campanha (09524919)  João Pedro Correia Campos EA 13,42 

 Sold 14 – CVML  (06183717)  David Domingues Vasconcelos RC6 13,39 

 Sold 07 – Serviços  (19141615)  Ana Luísa Vasconcelos Franco RG3 12,65 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 30 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Movimentação e Operação de 

Empilhadores”, que decorreu na ES, no período de 14 a 17 de outubro de 2019, os militares em regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 
 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 
 1Cb 07 – Serviços  (00618010)  Hélder Silva Carvalho CmdLog 

 1Cb 24 – Canalizador  (15136613)  António José Alves Dias CmdPess 

 1Cb 25 – CarpintConstr  (08829412)  Tiago Miguel Oliveira Pinto EME 

 1Cb 15 – CondViatMilPes  (06916115)  Francisco Gabriel Correia de Almeida GCC/BrigMec 

 1Cb 01 – Campanha (19941015)  Rúben Miguel Aguiar Ferreira RAAA1 

 1Cb 07 – Serviços  (05757515)  Hugo Miguel Caseiro Mendes RCmds 

 1Cb 15 – CondViatMilPes  (11445315)  Rafael Simões Marques RI14 

 2Cb 03 – MecAuto  (12078017)  Roberto Xavier Leitão RAME 

 Sold 02 – Mecânica  (00785718)  Pedro Miguel Arrozeiro Geada BApSvc/BrigMec 

 Sold 02 – Mecânica (18013718)  Carlos Emanuel Correia de Oliveira BApSvc/BrigMec 

 Sold 07 – Serviços  (00990016)  João Carlos Fragoso Prudêncio Martins MusMil Elvas 

 Sold 07 – Serviços  (08068917)  Diogo José Feliciano Ferreira RA4 

 Sold 03 – MecAuto  (11185417)  Cristiano Santos Zarro RA5 

 Sold 27 – OpEquipPesEng  (14245517)  Renato Daniel Tavares Martins RE1 

 Sold 07 – Serviços  (16598219)  Daniel Filipe Ribeiro Pereira RG1 

 Sold 01 – Campanha (01411414)  Cláudio França Melo RG2 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 Sold 01 – Campanha (05733816)  João André Figueira da Silva RG3 

 Sold 25 – CarpintConstr  (06274819) Igor Rafael Coelho Ribeiro RI10 

 Sold 07 – Serviços  (10926613)  Carla Beatriz Ribeiro Coelho RI15 

 Sold 16 – PolíciaEx  (14480213)  Mykyta Pakher RL2 

 Sold 20 – Paraquedista  (12781419)  Carla Sofia Lains Domingos RPara 

 Sold 03 – MecAuto  (11975017)  Fábio Daniel Pereira Moreira RTm 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 29 de outubro de 

2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Municiador Sistema Lança Míssil TOW ITAS”, 

que decorreu no RC6, no período de 14 a 18 de outubro de 2019, os militares do RC6, em Regime de 

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

 

 Posto Especialidade NIM Nome Class. 

 

 1Cb 15 – CondViatMilPes  (17569914)  Luís Filipe Silva Carvalho 18,25 

 1Cb 01 – Campanha  (16991817)  Pedro Filipe Sousa Pimenta Silva 16,13 

 Sold 01 – Campanha  (06732317)  Miguel Barros Rodrigues 17,85 

 Sold 01 – Campanha  (06368318)  Virgínia Rafaela Pinto Abreu 16,04 

 Sold 01 – Campanha  (13961019)  Diogo Maciel Pinto 15,98 

 

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

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 31 de outubro de 

2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Operador de Bocas de Fogo 155MM Rebocadas” 

que decorreu no RA5, no período de 23 de setembro a 18 de outubro de 2019, os militares do RA5, com a 

Especialidade “01 – Campanha”, em Regime de Contrato, abaixo indicados e com a classificação que a cada 

um se indica: 

 

 Posto NIM Nome Class. 

 

 Sold (16938916)  José Diogo Nunes Fernandes Alves 17,60 

 Sold (11293720)  Diogo Teixeira Nóbrega 16,95 

 Sold (16980220)  João Victor Matias 16,85 

 Sold (09176819)  Edgar Wilson dos Santos Carvalho 16,66 

 Sold (17867010)  Bruno Miguel Vieira Pato 16,47 

 Sold (09460720)  Luís Miguel Simões Seco 16,35 

 Sold (12636318)  João Paulo Morais Ricardo 16,20 

 Sold (15635420)  Diogo António Cabral Pereira 15,75 

 Sold (03498420)  Verónica Pereira Alves 15,30 

 

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

2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 30 de outubro de 

2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Operador de Torre Móvel Multiatividades” que 

decorreu na ES, no período de 14 a 18 de outubro de 2019, os militares em Regime de Contrato, abaixo 

indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 01 – Campanha (11283316)  João Vítor Jesus Camacho  RG3 

 Sold 01 – Campanha (01269019)  Noronicha Crisnacumar   Cmd/BrigMec 

 Sold 17 – Comunicações  (19819016)  Hugo Miguel Santos Caldeira  CTm/BrigMec 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO 
 
 Sold 01 – Campanha  (09465220)  Nélson Rafael dos Santos Torres  RC3 
 Sold 01 – Campanha  (06713120)  Jéssica Filipa Machado Teixeira  RC3 
 Sold 01 – Campanha (19047715)  Marco António Matos de Sousa  RC6 
 Sold 22 – Comando  (17163519)  Pedro Vito Tavares  RCmds 
 Sold 22 – Comando  (04264619)  Aléx Alves Florindo  RCmds 
 Sold 01 – Campanha (19594720)  Alexandre Miguel Rosa Horta  RI1 
 Sold 01 – Campanha (05656519)  Carlos Gabriel Martins Godinho Cabrita RI1 
 Sold 01 – Campanha (01478618)  Frederico Caeiro de Almeida Freire  RI14 
 Sold 01 – Campanha (07178120)  Carlos Rafael Fernandes Gomes  RI14 
 Sold 27 – OpEquipPesEng  (11808119)  Rui Pedro de Sousa Duarte  RTm 

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

2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 28 de outubro de 
2019 pela DF, concluiu com aproveitamento o “7.º Curso de Técnicas de Emergência Médica-Profissões 
Alto Risco (TEMPAR)” que decorreu na UEFISM, no período de 14 a 18 de outubro de 2019, o 2Cb RC 
(04210414) Pedro Filipe Moreira Ferreira, do CTOE, com a Especialidade “21 – OE”,  e Classificação de 
17,25 (valores). 
 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho de 
2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 07 de novembro de 
2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Técnicas de Socorrismo de Combate”, que 
decorreu na UEFISM, no período de 30 de setembro a 04 de outubro de 2019, os militares em Regime de 
Contrato, abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 
 
 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 
 Sold 21 – OE  (12531614)  Francisco Ribeiro Correia CTOE 17,00 

 Sold 21 – OE  (06069815)  Diogo Alexandre Mendes Feliciano CTOE 17,00 

 Sold 01 – Campanha (14777519)  Rúben Leandro Albuquerque Costa EA 16,00 

 Sold 21 – OE  (09292918)  Renato Reis Cardoso CTOE 16,00 

 Sold 21 – OE  (01714014)  Luís Carlos Fernandes Duarte CTOE 16,00 

 Sold 21 – OE  (17886420)  Elso Joaquim Cândido Pinto CTOE 16,00 

 Sold 21 – OE  (06546820)  Pedro Miguel Freitas Machado CTOE 16,00 

 Sold 21 – OE  (19347213)  João Paulo de Albuquerque Tavares    

    Cancela de Abreu  CTOE  16,00 

 Sold 21 – OE  (12609819)  Diogo Martins Fraga CTOE 16,00 

 Sold 01 – Campanha (11257217)  Rodrigo André Pires Ribeiro BIMecLag 15,00 

 Sold 21 – OE  (13388419)  Rúben David Perez dos Santos CTOE 15,00 

 Sold 21 – OE  (16655915)  Fábio Alexandre da Silva Costa CTOE 15,00 

 Sold 21 – OE  (01478218)  Vitalii Vitruk CTOE 15,00 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
V – OBITUÁRIO 

 
Faleceram os militares pensionistas abaixo mencionados da SecMat/RPFES:  

 
 2019 
 

 outubro  07 Sold  PPI (12288069) António José Faria Barros; 

 novembro  11 Sold  PPI (03675868) António Oliveira Dias. 
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 2020 
 

 janeiro  30 Sold  DFA (04007069) José Ribeiro de Sousa Lobo; 

 fevereiro  12 Sold  DFA (05377863) António Soares; 

 fevereiro  20 Sold  DFA (06559572) Vítor de Medeiros Sousa Poim; 

 março  03 Sold  DFA (72761171) José Manuel de Sousa e Cunha; 

 março  27 Sold  DFA (06987266) Anselmo Rodrigues de Oliveira. 
 

 
 

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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