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I — PORTARIA 

 

Defesa Nacional 

 

Gabinete do Ministro 

 

Portaria n.º 589/2020 

 

No quadro da política comum de segurança e defesa (PCSD), foi adotada a Decisão (PESC) 

2016/610, de 19 de abril de 2016, que estabelece uma Missão de Formação Militar na República 

Centro-Africana (EUTM RCA), que visa contribuir para a reforma do setor da defesa RCA no quadro do 

processo de reforma do setor centro-africano da segurança coordenado pela United Nations 

Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). 

Através da Portaria n.º 436/2020, de 20 de maio, publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 104, 

de 28 de maio, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas foi autorizado a empregar e a 

sustentar, como contributo de Portugal para a missão da EUTM RCA, em 2020, um contingente de até 

14 militares para exercer funções no Estado-Maior da força e nas equipas de formação, incluindo o 

desempenho do cargo de Deputy Mission Force Commander (DMFCdr). 

A 30 de julho de 2020, o Conselho da União Europeia, através da Decisão (PESC) 2020/1 133, 

decidiu prorrogar o mandato da EUTM RCA até 19 de setembro de 2022, alterando para o efeito a Decisão 

(PESC) 2016/610, do Conselho, de 19 de abril de 2016. 

Por forma a melhor responder aos constantes desafios encontrados naquele quadrante regional e de 

maneira a assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito da EUTM RCA, 

torna-se necessário dinamizar os recursos humanos e materiais afetos à missão em apreço. 

Nesta conformidade, 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, tendo antecipado o reforço do contingente nacional para 18 de setembro, mantendo a duração 

de um ano. A presente decisão do Governo foi comunicada previamente 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, em complemento ao previsto na Portaria n.º 436/2020, de 20 de maio, 

publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 104, de 28 de maio, o seguinte: 

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

como incremento do contributo de Portugal para a Missão de Formação Militar da União Europeia na 

República Centro-Africana (EUTM RCA), antecipando o comando da missão para o dia 18 de setembro de 

2020, mantendo a duração de um ano, com o necessário reforço do contingente nacional até 55 militares. 

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

do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

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 

estabelecida no n.º 1 desempenham funções em território considerado de classe C. 

4 — Os encargos decorrentes da participação nacional na EUTM RCA são suportados pela 

dotação orçamental inscrita para as Forças Nacionais Destacadas de 2020. 

5 — A presente portaria produz efeitos desde 18 de setembro de 2020. 

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

  (DR, 2.ª Série, n.º 192, 01out20) 
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Portaria n.º 594/2020 

 

No âmbito dos esforços de Portugal na República Centro-Africana, onde se encontra empenhado nas 

missões da Organização das Nações Unidas e da União Europeia, em prol da paz e da segurança 

internacionais, foi identificada a necessidade de constituir um contingente nacional de apoio às Forças 

Nacionais Destacadas neste território. 

Aos militares das Forças Armadas empenhados na presente missão aplica-se 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, definido no Decreto–Lei n.º 233/96, de 7 de 

dezembro, na sua redação atual. 

O Conselho Superior de Defesa Nacional emitiu parecer favorável à participação das Forças Armadas 

acima identificada, 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 previamente 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 — Fica o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas autorizado a empregar e 

sustentar, em 2020, na República Centro-Africana, uma Célula de Informações Nacional (CIN-RCA), com 

um efetivo até seis (6) elementos, dos quais cinco (5) militares. 

2 — A participação nacional acima identificada fica na dependência direta do Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

3 — Nos termos do n.º 5 da Portaria n.º 87/99, de 30 de dezembro de 1988, publicada no Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 23, de 29 de janeiro de 1999, os militares que integram a participação nacional 

prevista no n.º 1 desempenham funções em território considerado de classe C. 

4 — Os encargos decorrentes da participação nacional na CIN-RCA são suportados pela dotação 

orçamental inscrita para as Forças Nacionais Destacadas de 2020. 

5 — A presente portaria produz efeitos desde 18 de setembro de 2020. 

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

  (DR, 2.ª Série, n.º 193, 02out20) 

 

___________________ 

 
 

II — DESPACHOS 

 

Defesa Nacional 

 

Gabinete do Ministro 

 

Despacho n.º 10 455/2020 

 

Considerando que, através do Despacho n.º 5 698/2018, de 28 de maio, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 110, de 8 de junho de 2018, foi dada autorização para que o Exército português 

procedesse, através de procedimento a realizar junto da eSPap, à aquisição de viaturas táticas médias, até 

ao montante máximo de € 17 253 656,00; 

Considerando que vicissitudes várias inviabilizaram o referido procedimento aquisitivo, tornando-se 

presentemente necessário proceder à atualização dos requisitos técnicos operacionais das referidas viaturas; 
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Assim, nos termos das competências que me estão conferidas por lei, designadamente pelo n.º 1 do 

artigo 2.º da Lei de Programação Militar, aprovada pela Lei Orgânica n.º 2/2019, de 17 de junho, e ao abrigo 

dos n.os 1 e 2 do Código do Procedimento Administrativo, determino a revogação do Despacho n.º 5 

698/2018, de 28 de maio. 

O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura. 

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

(DR, 2.ª Série, n.º 210, 28out20) 

 

Gabinete da Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes 

 

Despacho n.º 9 657/2020 

 

Nos termos do n.º 4.º do artigo 44.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10/2018, de 2 de março, 

e do n.º 4.º do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 4/2020, de 13 de fevereiro, o número de vagas para admissão 

de cidadãos para prestação voluntária de serviço militar efetivo em regime de voluntariado (RV) e de 

contrato (RC) é fixado por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 

defesa nacional, sob proposta do Chefe do Estado-Maior do respetivo ramo das Forças Armadas, visando 

a manutenção do efetivo militar necessário ao cumprimento das missões legalmente cometidas às Forças 

Armadas. 

Através do Despacho n.º 9 014/2020, de 14 de setembro, foi aprovado o quantitativo máximo de 

2120 admissões de militares em RV e em RC, na Marinha, no Exército e na Força Aérea, para o ano de 

2020, sendo a distribuição das admissões por ramo e por categoria aprovada por despacho do membro do 

Governo responsável pela área da defesa nacional. 

Assim, observadas as formalidades exigidas, nos termos do n.º 2.º do Despacho n.º 9 014/2020, de 

14 de setembro, e no exercício das competências delegadas pelo Ministro da Defesa Nacional, através do 

Despacho n.º 12 284/2019, de 6 de dezembro, determino: 

1 — O quantitativo máximo de admissões de militares por ramo e por categoria nos regimes de 

contrato (RC) e de voluntariado (RV), na Marinha, no Exército e na Força Aérea, para o ano de 2020, é o 

constante do quadro anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante. 

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2020. 

21 de setembro de 2020. — A Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, 

Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro. 

 

ANEXO 

 

Quantitativo máximo de admissões de militares nos regimes de contrato e de voluntariado, 

na Marinha, no Exército e na Força Aérea, para o ano de 2020 

 

Categorias Marinha Exército Força Aérea Total 

Oficiais ……………………………… 

Sargentos ………….………………… 

Praças ……………………………….. 

Total ………….. 

37 

0 

87 

93 

106 

1536 

40 

117 

104 

170 

223 

1727 

124 1735 261 2120 

(DR, 2.ª Série, n.º 195, 07out20) 
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Exército 

 

Comando do Pessoal 

 

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 10 464/2020 

 

Subdelegação de competências no presidente da Secção Autónoma n.º 3 

 

 

1 — Ao abrigo do n.º 4 do Despacho n.º 2 246/2019, de 17 de janeiro de 2019, do General Chefe do 

Estado-Maior do Exército, subdelego no MGen (10741582) António Joaquim Ramalhôa Cavaleiro, 

Presidente da Secção Autónoma (SA) n.º 3 do Conselho de Coordenação de Avaliação do Exército — 

SIADAP 3, a competência em mim delegada para: 

a) Validar as avaliações de “desempenho relevante”, “desempenho inadequado” e proceder ao 

reconhecimento do “desempenho excelente”; 

b) Homologar as avaliações; 

c) Decidir as reclamações; 

d) Nomear avaliador, para efeitos do disposto no artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro (sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública — SIADAP); 

e) Presidir à SA e designar os dirigentes que a integram, nos termos do artigo 58.º do SIADAP; 

f) Designar os quatro vogais representantes da Administração na Comissão Paritária, em 

conformidade com o previsto no artigo 59.º do SIADAP; 

g) Submeter à apreciação da Comissão Paritária os requerimentos dos trabalhadores, nos termos 

do artigo 70.º do SIADAP; 

h) Atribuir nova menção qualitativa e quantitativa e respetiva fundamentação, ao abrigo do n.º 2 

do artigo 60.º do SIADAP; 

i) Proceder a nova avaliação, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 73.º do SIADAP. 

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

ratificados todos os atos praticados pelo Presidente da SA n.º 3, desde o dia 20 de julho de 2020, que se 

incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

2 de outubro de 2020. — O Ajudante-General do Exército, José António da Fonseca e Sousa, 

Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 210, 28out20) 

 

Direção de Administração de Recursos Humanos 

 

Despacho n.º 10 033/2020 

 

Delegação de competências no chefe da RR 

 

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do Despacho n.º 4 305/2019, do Tenente-General Ajudante-General 

do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80 de 24 de abril de 2019, subdelego no Cor 

Cav (18067590), Jorge Filipe da Silva Ferreira, Chefe da Repartição de Recrutamento/DARH, a 

competência que em mim foi subdelegada, para a prática dos seguintes atos: 

a) Autorizar a celebração de contratos para a prestação de serviço militar em RV/RC de acordo 

com os modelos aprovados; 

b) Autorizar concursos de admissão para o recrutamento normal na categoria de Praça em 

RV/RC; 

c) Autorizar concursos ao CFO e CFS para prestação de serviço militar em RV/RC; 

d) Nomear júris para a classificação e seleção dos candidatos a admitir ao RV/RC; 
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e) Decidir sobre a candidatura à prestação de serviço militar em RV/RC nas diversas categorias 

de militares; 

2 — Este despacho produz efeitos desde 07 de novembro de 2019, inclusive, ficando por este meio 

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

competências. 

12 de dezembro de 2019. — O Diretor da DARH, Rui Manuel Rodrigues Lopes, Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 203, 19out20) 

 

Comando da Logística 

 

Direção de Material e Transportes 

 

Despacho n.º 10 463/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da  

Unidade de Apoio Geral de Material do Exército 

 

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado, em 

anexo, ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no uso da autorização que me é conferida pelo n.º 3 do 

Despacho n.º 8 435/2020, de 31 de julho, do Comandante da Logística, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 171, de 2 de setembro de 2020, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio Geral de 

Material do Exército, Cor Mat (00781887) José Luís Serra David, a competência para a prática dos 

seguintes atos: 

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

cedência ou alienação de bens;  

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

€ 25 000,00;  

c) Autorizar e realizar despesas com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 10 000,00. 

2 — A competência referida na alínea c) do número anterior, deve ser exercida mediante recurso ao 

acompanhamento técnico da entidade responsável.  

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

ratifico todos os atos praticados pelo identificado Comandante da Unidade de Apoio Geral de Material do 

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

20 de julho de 2020, nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

10 de setembro de 2020. — O Diretor de Material e Transportes, António Joaquim Ramalhôa 

Cavaleiro, Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 210, 28out20) 

 

Despacho n.º 10 629/2020 

 

Subdelegação de competências no comandante do Regimento de Manutenção 

 

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado, em 

anexo, ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no uso da autorização que me é conferida pelo n.º 3 do 

Despacho n.º 8 435/2020, de 31 de julho, do Comandante da Logística, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 171, de 2 de setembro de 2020, subdelego no Comandante do Regimento de Manutenção, Cor Mat 

(07276886) Arlindo Neves Lucas, a competência para a prática dos seguintes atos: 

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

cedência ou alienação de bens; 
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b) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, até ao limite de 

€ 25 000,00; 

c) Autorizar e realizar despesas com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 10 000,00. 

2 — A competência referida na alínea c) do número anterior, deve ser exercida mediante recurso ao 

acompanhamento técnico da entidade responsável, 

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

ratifico todos os atos praticados pelo identificado Comandante do Regimento de Manutenção, que se 

incluam no âmbito desta subdelegação de competências e que tenham sido praticados desde 20 de julho de 

2020, nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

10 de setembro de 2020. — O Diretor de Material e Transportes, António Joaquim Ramalhôa 

Cavaleiro, Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20) 
 

Despacho n.º 10 630/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do Regimento de Transportes 

 

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado, em 

anexo, ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no uso da autorização que me é conferida pelo n.º 3 do 

Despacho n.º 8 435/2020, de 31 de julho, do Comandante da Logística, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 171, de 2 de setembro de 2020, subdelego no Comandante do Regimento de Transportes, Cor 

Inf (06672988) Rui Alexandre Ramos Silva, a competência para a prática dos seguintes atos: 

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

cedência ou alienação de bens; 

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

de € 25 000,00; 

c) Autorizar e realizar despesas com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 10 000,00. 

2 — A competência referida na alínea c) do número anterior, deve ser exercida mediante recurso ao 

acompanhamento técnico da entidade responsável. 

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

ratifico todos os atos praticados pelo identificado Comandante do Regimento de Transportes, que se 

incluam no âmbito desta subdelegação de competências e que tenham sido praticados desde 20 de julho de 

2020, nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

10 de setembro de 2020. — O Diretor de Material e Transportes, António Joaquim Ramalhôa 

Cavaleiro, Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20) 

 

Direção de Finanças 

 

Despacho n.º 9 782/2020 

 

Subdelegação de competências no Chefe do Gabinete do Diretor de Finanças 

 

1 —  Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 3 do Despacho n.º 2 181/2019, de 17 

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

2.ª série, n.º 45, de 5 de março de 2019, subdelego no Chefe do Gabinete do Diretor de Finanças, Cor AdMil 

(11963186) António de Almeida Silva, competência para autorizar e realizar despesas com locação e 

aquisição de bens e serviços e com realização de empreitadas de obras públicas, até € 99 759,58. 

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

ratificados todos os atos praticados pelo Chefe do Gabinete do Diretor de Finanças desde o dia 1 de agosto 

de 2020, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 
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16 de setembro de 2020. — O Diretor da Direção de Finanças, Fernando António de Oliveira Gomes, 

Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 198, 12out20) 

 

Comando das Forças Terrestres 

  

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 9 779/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da Brigada Mecanizada 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 e pelo n.º 5 do Despacho n.º 4 604/2020, 

de 06 de março, de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 75, de 16 de abril de 2020, 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 Brigada Mecanizada, BGen (03476485) João Pedro Rato Boga De Oliveira 

Ribeiro, as seguintes competências: 

a) 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, 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 agrícolas e florestais e licenciamento e controlo dos mesmos. 

2 — As competências referidas nas alíneas a) e b) do número anterior podem ser subdelegadas, no 

todo ou em parte, no 2.º Comandante da Brigada Mecanizada e nos Comandantes das Unidades que se 

encontrem na dependência direta do Comandante da Brigada Mecanizada. 

3 — A competência referida na alínea c) do n.º 1 só pode ser subdelegada no Comandante do Campo 

Militar de Santa Margarida. 

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

tenham sido praticados pelo Comandante da Brigada Mecanizada e por todos os Comandantes das Unidades 

que se encontrem na respetiva dependência direta, desde o dia 30 de junho de 2020 até à publicação deste 

despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

10 de agosto de 2020. — O Comandante das Forças Terrestres, António Martins Pereira, Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 198, 12out20) 

 

Despacho n.º 9 780/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da Brigada de Reação Rápida 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 4 604/2020, de 06 de 

março de 2020, de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 75, de 16 de abril de 2020, 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 Brigada de Reação Rápida, BGen (19901885) Pedro Miguel Alves 

Gonçalves Soares, as seguintes competências: 

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

no 2.º Comandante da Brigada de Reação Rápida e nos Comandantes das Unidades que se encontrem na 

dependência direta do Comandante da Brigada de Reação Rápida. 

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

tenham sido praticados pelo Comandante da Brigada de Reação Rápida e por todos os Comandantes das 

Unidades que se encontrem na respetiva dependência direta, desde 26 de junho de 2020 até à publicação 

deste despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento administrativo. 

10 de agosto de 2020. — O Comandante das Forças Terrestres, António Martins Pereira, 

Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 198, 12out20) 

 

Despacho n.º 9 781/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da Brigada de Intervenção 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 4 604/2020, de 06 de 

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

2.ª série, n.º 75, de 16 de abril de 2020, 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 Brigada de Intervenção, BGen (11689185) João Carlos Cabral de Almeida Loureiro 

Magalhães, as seguintes competências: 

a) 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, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

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

alienação de bens. 

2 — As competências referidas nos números anteriores podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, 

no 2.º Comandante da Brigada e nos Comandantes das Unidades que se encontrem na dependência direta 

do Comandante da Brigada de Intervenção; 

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

tenham sido praticados pelo Comandante da Brigada de Intervenção e por todos os Comandantes das 

Unidades que se encontrem na respetiva dependência direta, desde o dia 21 de julho de 2020 até à 

publicação deste despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

10 de agosto de 2020. — O Comandante das Forças Terrestres, António Martins Pereira, Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 198, 12out20) 

 

Despacho n.º 10 632/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do Centro de  

Segurança Militar e de Informações do Exército 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 4 604/2020, de 06 de 

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

2.ª série, n.º 75, de 16 de abril de 2020, 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 Centro de Segurança Militar e de Informações do Exército, TCor Inf (03737994) César 

Miguel Santinho Garcia, as seguintes competências: 

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

empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 15 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

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

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

tenham sido praticados pelo Comandante do Centro de Segurança Militar e de Informações do Exército 

desde 18 de setembro de 2020 até à publicação deste despacho, nos termos admitidos pelo n.º 3 do artigo 

164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

30 de setembro de 2020. — O Comandante das Forças Terrestres, António Martins Pereira, Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20) 

 

Quartel-General da Zona Militar da Madeira 

 

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 10 631/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da Unidade de Apoio 

do Quartel-General da Zona Militar da Madeira 

 

1 — No uso da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 6 311/2020, de 20 de abril 

de 2020, do Excelentíssimo Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio do 

Quartel-General da Zona Militar da Madeira, TCor Cav (03064194) Ricardo Jorge da Silva Dias 

Lourenço, as seguintes competências: 

a) 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, 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. 

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

tenham sido praticados pelo Comandante da Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona Militar da 

Madeira, desde 22 de setembro de 2020 e até à publicação deste despacho, nos termos do disposto no n.º 3 

do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

25 de setembro de 2020. — O Comandante da Zona Militar da Madeira, Pedro Manuel Monteiro 

Sardinha, Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20) 

 

Quartel-General da Brigada Mecanizada 

 

Despacho n.º 10 462/2020 

 

Delegação de competências no 2.º Comandante da Brigada Mecanizada 

 

1 —  O Quadro Orgânico n.º 04.01.06, aprovado em 5 de maio de 2020, por Sua Excelência o General 

CEME, contempla o cargo de 2.º Comandante da Brigada Mecanizada. 

2 —  Além do determinado no artigo 7.º do Regulamento Geral do Serviço nas Unidades, 

Estabelecimentos e Órgãos do exército (RGSUEOE), não estão definidas as suas atribuições no quadro 

específico da Brigada Mecanizada. 

3 —  Considerando as competências que me cabem por força do disposto no n.º 4 do artigo 6.º do 

RGSUEOE, aprovado pelo Despacho n.º 56/CEME/18, de 28 de março, no sentido de garantir uma melhor 

articulação do funcionamento interno da Brigada Mecanizada, delego no Cor Tir Cav (02052885) José 

David Angelino da Graça Talambas, 2.º Comandante da Brigada Mecanizada, as seguintes competências: 

a) Coordenar e controlar as atividades de formação da Brigada Mecanizada (BrigMec), 

supervisando o planeamento e execução do respetivo Plano de Formação Anual do Exército e demais 

atividades neste âmbito; 
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b) Coordenar e controlar as atividades de treino operacional da BrigMec, supervisando o 

planeamento e execução do respetivo Plano de Instrução e Treino Operacional do Exército e demais 

atividades neste âmbito; 

c) Coordenar e controlar as atividades de manutenção da BrigMec, supervisando o planeamento 

e execução das atividades neste âmbito; 

d) Coordenar e controlar o planeamento e a execução das atividades inspetivas da 

responsabilidade da BrigMec. 

4 —  O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de setembro de 2020. 

2 de setembro de 2020. — O Comandante da Brigada Mecanizada, João Pedro Rato Boga de Oliveira 

Ribeiro, Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 210, 28out20) 

 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 

 

Despacho n.º 9 658/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 

STANAG 7 181 AMLI (Edition 01) — Standard Method For Airfield Pavement Condition Index (PCI) 

SURVEYS — AEP-56, com implementação à data da sua promulgação na Marinha, no Exército e na Força 

Aérea. 

8 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 (DR, 2.ª Série, n.º 195, 07out20) 

 

Despacho n.º 9 659/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 

o STANAG 2 183 AST (Edition 03) — System Architecture Requirements For Asset, Consignment And 

Personnel Tracking Information Exchange — AAITP-06 Edition B, com implementação futura na Marinha 

e no Exército e, futuramente com reservas na Força Aérea. 

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

8 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 195, 07out20) 
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Despacho n.º 9 660/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 

o STANAG 3 624 GGS (Edition 07) — Nitrogen and Replenishment Equipment Characteristics — AAGSP-01 

Edition B, com implementação à data da sua promulgação na Marinha e, futuramente no Exército e na 

Força Aérea. 

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

8 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 195, 07out20) 

 

Despacho n.º 9 661/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 

o STANAG 7 174 AOS (Edition 02) — Airfieldand Heliport/Helipad Clearance Planes — AATMP-38 

Edition A, com implementação à data da sua promulgação na Marinha e, com reservas no Exército e na 

Força Aérea. 

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

8 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 195, 07out20) 

 

Despacho n.º 10 207/2020 

 

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 e m 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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 4 162 CaP2 (Edition 03) 

(Ratification Draft 01) — Identification Data Combining Process — AIDPP-01 Edition A, com 

implementação futura na Marinha, no Exército e na Força Aérea. 
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Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

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

(DR, 2.ª Série, n.º 207, 23out20) 

 

Despacho n.º 10 208/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 

o STANAG 4 119 ICGIF (Edition 03) — Adoption Of A Standard Indirect Fire Firing Table Format — AOP-55 

Edition A, com implementação à data da sua promulgação na Marinha e, futuramente no Exército e na Força 

Aérea. 

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

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

(DR, 2.ª Série, n.º 207, 23out20) 

 

Despacho n.º 10 209/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 

o STANAG 2 902 LCGDSS (Edition 03) — Non-Ballistic Test Methods and Evaluation Criteria for Combat 

Helmets — AEP-2 902 Edition A, com implementação à data da sua promulgação na Marinha e na Força 

Aérea e, futuramente no Exército. 

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

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

(DR, 2.ª Série, n.º 207, 23out20) 

 

Despacho n.º 10 210/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 
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o STANAG 7 165 AMD (Edition 03) — Initial Investigation and Immediate Management of Laser Eye 

Damage in Aircrew — AAMedP-1.9 Edition B, com implementação futura na Marinha e, à data da sua 

promulgação no Exército e na Força Aérea. 

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

23 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 207, 23out20) 

 

Despacho n.º 10 211/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 

o STANAG 5 528 CaP2 (Edition 01) — Services to Forward Friendly Force Information to Weapon 

Delivery Assets — ADatP-37 Edition A, com implementação à data da sua promulgação na Marinha, 

futuramente no Exército e, com reservas na Força Aérea. 

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

23 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 207, 23out20) 

 

Despacho n.º 10 212/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 

o STANAG 4 486 CaP1 (Edition 04) — Super High Frequency (SHF) Military Satellite Communications 

(MILSATCOM) Frequency Division Multiple Access (FDMA) Non-Epm Modem for Services Conforming 

to Class-B of STANAG 4 484 — AComP-4 486 Edition A, com implementação no ano 2023 no Exército, 

futuramente na Força Aérea e, com reservas na Marinha. 

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

23 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 207, 23out20) 

 

Despacho n.º 10 215/2020 

 

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 
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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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 

o STANAG 1 041 MAROPS (Edition 19) — Antisubmarine Evasive Steering — ATP-03 Edition C, com 

implementação futura na Marinha, no Exército e na Força Aérea. 

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

7 de outubro de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 207, 23out20) 

 

 

 

 

 

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 10/31 DE OUTUBRO 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: 

 

 Cor  Tm  (19548387)  Rui Jorge Fernandes Bettencourt. 

(Despacho 09set20) 

 

 TCor Inf (07212591) José Manuel de Almeida Santos Leal. 

(Despacho 10set20) 

 

 TCor Art (27812592) José Carlos Pires Batista. 

(Despacho 30jul20) 

 

 TCor Art (15130094) Rui Jorge de Matos Alvarinho; 

 TCor Inf (06405694) Ricardo Manuel dos Santos Camilo. 

(Despacho 17set20) 

 

 SCh AdMil (11279486) José de Freitas Vieira. 

(Despacho 22set20) 

 
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 do artigo 

34.º, atento o disposto nos artigos 13.º e 16.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, conceder a 

Medalha de Serviços Distintos, Grau Prata, ao SCh Mat (03933288) Carlos Manuel Pinto dos Reis. 

(Portaria n.º 592/20, DR, 2.ª Série, n.º 193, 02out20) 
 

21455093
Draft
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau 

Cobre, nos termos do disposto nos artigos 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, o SCh SGE (02903391) José Domingos Camilo Maranga. 

(Despacho 17set20) 

 

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

 
 Cor Eng (06282588) Leonel José Mendes Martins. 

(Despacho 25set20) 

 

 Cor Farm  Res (09882782) Maria de Fátima Faria Daniel Ferreira Jorge. 

(Despacho 10set20) 

 

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

Mérito Militar, 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: 

 

 Segunda Classe 

 

 TCor Eng (06667591) António José Nunes Donário Veríssimo; 

 TCor Inf (04762793) Luís Miguel da Paz Lopes. 

(Despacho 14set20) 

 

 TCor Vet (03953883) Ana Cristina de Aguiar Mimoso Fontes Falcão. 

(Despacho 29set20) 

 

 Maj Inf (06432900) Nuno Joaquim Rebola Bento. 

(Despacho 14set20) 

 Terceira Classe 

 

 Cap  AdMil  (08979604)  Rui Alexandre Cerqueira Carneiro. 

(Despacho 14set20) 

 

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 Cav (2031226) Davide José Lemos Ferreira; 

 Cap Cav (2050042) Luís Miguel Costa Ribeiro; 
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 Cap Inf (2080024) Nelson José Caldeira Pestana; 

 Cap Cav (2041122) António Manuel Carriço do Maio. 

(Despacho 31jul20) 
 

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

4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) 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 e) do n.º 2 do 

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

 

 SCh Mus (07075985) José António Alves Marques; 

 SCh  Mus  (10035090)  Alberto César Carreira Lages. 

(Despacho 30jul20) 
 

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 AdMil (1880395) José Manuel Carvalho do Bernardo; 

 SAj Inf (1970842) Hélder José Monteiro Serdoura; 

 SAj Inf (1950087) José Fernando Pardal Gato; 

 Cb Inf (1990545) José Marco Rodrigues Serrão; 

 Guard Pr Inf (2020140) Ana Luísa Ferreira da Rocha Guerra. 

(Despacho 14set20) 
 

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 Eng (13439592) Paulo Miguel Teixeira Mesquita; 

 SAj Mat (09231791) Vítor Manuel Esperança Brissos; 

 SAj AdMil (26465892) Alexandre Manuel Alves Pinhal Aluai; 

 1Sarg PesSec (39045192) Pedro Manuel Lopes Quelhas; 

 1Sarg AdMil (17291103) Vítor Hugo Ramalho Bibiu. 

(Despacho 14set20) 
 

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

do Exército, 2.ª Classe, 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: 

 

 TCor Art (06022387) Luís Miguel Batista Martins; 

 TCor AdMil (16797293) Paulo Jorge Rainha; 

 TCor Art (08096595) Henrique Manuel Mota de Azevedo; 

 Maj Art (08096498) José Filipe Sousa Cruz Pereira; 

 Maj Inf (07617996) Rui Miguel Braz Eusébio; 

 Maj Art (19434299) Sónia Liliana Mancilha Valente Baldaia; 

 Maj Cav (19299302) Ricardo Manuel Martins Pereira dos Santos Coelho. 

 (Despacho 29set20) 
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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, o TCor AdMil 

(01105992) Fernando Manuel Batista Costa. 

(Despacho 30jul20) 

 

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

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

de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 Terceira Classe 

 

 Cap AdMil (07799004) Flávio José Rodrigues Fernandes; 

 Cap AdMil (11177405) João Francisco Mesquita Folgado Vicente Lopes; 

 Cap Med (10707511) Ana Rita dos Reis Santos. 
 

 Quarta Classe 
 

 SCh Mat (03817690) Luís Miguel da Conceição Esteves; 

 SAj Mus (18260292) João Paulo Ferreira Bentes; 

 1Sarg Mat (11892197) Ricardo Miguel Gaspar dos Reis; 

 1Sarg Art (13227797) Rui Lopes Antunes; 

 1Sarg PesSec (06142002) António Luís Elisiário Farias; 

 1Sarg Mat (08089897) Vasco Manuel da Silva Bragança Moura; 

 1Sarg Art (11936297) Ricardo Miguel Bártolo Carrasco. 

 (Despacho 29set20) 

 

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

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

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

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

 

 Cor Inf (01563987) Gilberto Rodrigues Vilela dos Santos; 

 TCor Art (05283291) Adelino José de Sousa Jacinto; 

 TCor Cav (00349293) Rui Miguel de Sousa Ribeiro Rebordão de Brito; 

 TCor Art (00219393) Homero Gomes Abrunhosa; 

 TCor Art (16352992) Norberto Francisco Calmeiro Vaz; 

 Maj TManMat (06933690) Lino Jorge Batata; 

 SCh Eng (00960190) António Joaquim Pires Marques; 

 SCh Inf (01764690) António José da Silva Castanheira; 

 SCh Inf (14020990) Paulo Luís Pires Cordeiro; 

 SAj Inf (01235288) Luís Miguel Ramos Tomé; 

 SAj Inf (15742192) Carlos José Fernandes Pires; 

 SAj Mat (13550289) João Eduardo Marques de Matos; 

 SAj Inf (07881490) Fernando Augusto Morais Alves. 

(Despacho 09out20) 

 

 TCor Inf (14557792) Hélder Manuel Homem Félix; 

 TCor Inf (00283293) Paulo Jorge Campos de Magalhães; 

 TCor Art (10569790) Armando Manuel Leal Simões; 
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 TCor Art (04107090) João Pedro Fernandes Almeida Machás; 

 TCor Tm (08233988) Alexandre Miguel Gil Fernandes; 

 Maj TPesSecr (02087290) Carlos Alberto Domingues Salgado; 

 Maj TExpTm (07332891) Paulo António Girão Peralta; 

 Maj TPesSecr (01048789) José António Reis Costa; 

 Maj TS (08015690) Joaquim Paulo Guimarães Osório; 

 SCh Art (13691988) Fernando Jorge de Almeida Pereira; 

 SCh Cav (05321090) José António Gomes Machado; 

 SCh Inf (06052390) António da Costa Oliveira; 

 SCh AdMil (02393590) António Jorge Leal Gonçalinho Ruivo; 

 SCh Inf (05501990) David Paulo Moura Ferreira; 

 SCh Inf (20096594) Nuno Miguel Almeida dos Santos; 

 SAj SGE (01893290) Abílio Manuel Ribeiro Renga; 

 SAj Mat (12338988) Carlos Maria Faustino Fernandes; 

 SAj Inf (06548290) António Manuel Marques Faria; 

 SAj Inf (07202090) Nuno Miguel Baião Marques Bexiga; 

 SAj Eng (01654690) Carlos António Dimas Tavares; 

 SAj SGE (00514190) José Henriques de Almeida Lopes da Luz; 

 SAj Inf (16114491) Carlos Miguel Branco Mendes; 

 SAj Inf (00917790) José Carlos Leones Fiúza; 

 SAj Cav (16473689) João Barbosa Araújo de Sousa; 

 SAj Eng (03734190) Rui Manuel Silva Romão; 

 SAj Inf (15896692) Sérgio Adão Afonso Borges; 

 SAj SGE (15067190) António Joaquim Gomes Madeira; 

 SAj AdMil (12872691) Fernando Pedro de Almeida Pereira. 

(Despacho 25set20) 

 

 Maj TManMat (06579890) Mário Fernando dos Santos Constança. 

(Despacho 06out20) 

 

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

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

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

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

Guarda Nacional Republicana: 

 

 TCor  Inf  (1940731)  Paulo José Gravelho Martins; 

TCor Inf (1900448) Samuel José Carreirinha Branco; 

TCor Inf (1910756) João Manuel Ramalho Firmino Nortadas; 

TCor Inf (1910761) Manuel António Pereira Fins; 

TCor AdMil (1926010) Carlos Manuel Carilho dos Prazeres; 

SMor Inf (1920078) Armindo José Duarte Martins; 

SMor Inf (1910006) Carlos Ribeiro Rodrigues; 

SMor TS (1906091) João José Cepa Candeias; 

SMor TS (1910067) Elias Vaz Cardoso; 

SCh TS (1910121) Dinis Avelino da Silva Pires; 

SCh Inf (1920302) António Alberto Teixeira de Almeida; 

SCh Cav (1910232) Paulo Jorge Chicau Rosa Romero; 

SCh Inf (1910033) José António Teixeira Gomes; 

SCh AdMil (1880395) José Manuel Carvalho do Bernardo; 

SCh Inf (1900223) António Rocha Branco Ratado; 

SCh Inf (1916160) Francisco Baltazar Efigénio da Palma; 
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SCh Inf (1900276) José Manuel Ramalho Fidalgo; 

SCh TIE (1900338) Américo Ribeiro Henriques; 

SCh Inf (1900347) Mário José Salgado Rosário; 

SCh TIE (1906195) Henrique Manuel Ferreira Bento; 

SCh Inf (1906202) Cândido Jorge Pereira de Jesus Gorjão; 

SCh Inf (1910028) António Paulo Pinho Ferreira Viana; 

SCh Inf (1910039) Nuno Manuel Catarino Gaspar; 

SCh Inf (1920399) José da Cunha Vaz; 

SCh TIE (1910260) José Marques Costa; 

SAj AdMil (1910331) José Carlos Pessoa Rodrigues; 

SAj Inf (1906183) António Fernando Matos Prates; 

SAj Inf (1910113) Fernando Manuel Gomes Domingues; 

SAj AdMil (1910124) Alberto Amaro Pereira; 

SAj AdMil (1960982) Fernando José Neves da Costa Ruas; 

SAj AdMil (1910004) Manuel Jacinto Melgão Pina; 

1Sarg Inf (1906070) Manuel João Raposo Pilre; 

CbMor Inf (1906034) José Manuel Barroso Cruz; 

CbMor Inf (1906067) António Luís Lima Ribeiro; 

CbMor TIE (1910268) Mário Fernandes Braga; 

CbMor Inf (1910096) Arménio Francisco Picado da Silva; 

CbMor TIE (1910485) António Joaquim de Oliveira Fonte Santa; 

CbMor Inf (1880216) Manuel António Moutinho Teixeira; 

CbMor Inf (1890143) Jorge Manuel Menino; 

CbMor Cav (1910172) António Luís Figueira Eperifânio; 

CbMor Cav (1910559) José Carlos Ferreira da Costa; 

CbMor Inf (1910198) José Carlos Freitas Silva; 

CbMor Inf (1910122) António Brás Lopes; 

CbMor Inf (1910123) Nuno Afonso Duarte Moreira; 

CbMor AS (1910171) Carlos Manuel Cimodera Sobrinho; 

CbMor Inf (1910110) José Domingos Picado Carrilho; 

CbMor Inf (1910400) José Carlos Nunes da Costa; 

CbCh TIE (1910048) Joaquim António Ribeiro Pires; 

CbCh Inf (1910007) Armindo José da Silva Bandeiras; 

CbCh Cav (1910134) Manuel Inácio Martins Massano; 

CbCh Inf (1910097) António José Medeiro Ralha; 

CbCh Mat (1930099) António Paulo Carapeto Silveira; 

CbCh Cav (1910195) António Fernando Ferreira da Costa; 

CbCh Inf (1916218) Amândio Rodrigues Nunes; 

CbCh Cav (1910046) Jorge Manuel Figueira Palma; 

CbCh Cav (1910158) Rui António Pica Seita; 

CbCh TIE (1910091) Fernando Conchinha Romeiro; 

CbCh TIE (1910226) Luís Miguel Neiva Rodrigues; 

CbCh Inf (1910397) Carlos Manuel Salsinha Janeiro; 

Cb Inf (1906068) Eduardo Manuel Ferreira da Costa; 

Cb Inf (1906116) José Luís Teixeira Lélé; 

Cb Inf (1910157) Luís Manuel Rijo Cordeiro; 

Cb Inf (1910182) José Adelino Farinha Pires; 

Cb Inf (1910271) Carlos Azinheiro dos Santos; 

Cb Inf (1910542) José Manuel Farinha Serra; 

Cb Inf (1910591) João José dos Reis Portugal; 

Cb Cav (1900162) Paulo Alexandre de Oliveira Ferreira; 

Cb Inf (1910119) Paulo Jorge dos Ramos Lopes; 

Cb Inf (1920792) Paulo António Gil Garrido; 

Cb Mat (1900116) Joaquim Elias da Conceição Miranda; 
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Cb Inf (1910059) Paulo Jorge Aires Neves; 

Cb Inf (1910203) Orlando Garção Andrade; 

Cb Inf (1910334) Carlos Silva da Costa; 

Cb Inf (1910367) Isaías Carvalho da Silva; 

Cb Inf (1910035) Luís Miguel Lourenço Cardoso; 

Cb Inf (1910150) José Luís Escaleira Fraga; 

Cb Cav (1910154) Joaquim Eduardo Pires da Rosa; 

Cb Inf (1910209) Vítor Manuel Pombo Martins; 

Cb Cav (1910403) José Manuel Macedo Fernandes; 

Cb Inf (1910130) João Manuel Nunes Carvalho; 

Cb Inf (1910162) Manuel Joaquim Esperança Lopes; 

Cb Cav (1910177) José António Lopes Damas Caixeiro; 

Cb Inf (1910204) António Augusto Lucas Pereira Sequeira; 

Cb Inf (1910353) Francisco António Chilra da Silva; 

Cb Inf (1910366) Armindo Jorge Barranho Rainho; 

Cb Inf (1910424) José Manuel Serrano da Silva; 

Cb Cav (1910716) António Manuel Festas Pinheiro; 

Cb Inf (1900362) António Manuel Canto; 

Cb Cav (1910214) António Manuel Fernandes Pereira; 

Cb Inf (1910029) Victor Manuel Polido Afonso; 

Cb Inf (1910137) Paulo Manuel Melanda Açafrão; 

Cb Inf (1910338) Alberto dos Santos Póvoa Pereira; 

Cb TIE (1910368) João de Almeida Gonçalves; 

Cb Inf (1910422) Paulo Manuel de Sousa Cardoso; 

Cb Inf (1930346) Júlio Manuel Lopes Perna; 

Cb Inf (1890056) António Gonçalves Correia; 

Cb Inf (1890140) José Manuel Andrade Moreira; 

Cb Inf (1896263) Ulisses Magalhães Ferreira; 

Cb Inf (1890507) Rui de Castro Pereira; 

Cb Inf (1890537) Fernando Avelino da Costa Sabroso; 

Cb Inf (1890639) José Luís Leitão Pereira; 

Cb Inf (1890690) Henrique Jorge Osório Pereira; 

Cb Inf (1910163) António Martins dos Santos; 

Cb Inf (1910164) Pedro José Abreu Galvão; 

Cb Inf (1910186) António Manuel Periquito; 

Cb Inf (1910192) Paulo Jorge dos Santos Mesquita; 

Cb Inf (1910235) Luís Filipe Guerra Lopes; 

Cb Inf (1910254) Vítor Manuel Vicente Marques; 

Cb Inf (1910354) Paulo Fernando Nunes Caetano; 

Cb Inf (1930140) João Manuel Vital da Cunha; 

Cb Inf (1906104) João Luís Louro Ferrão; 

Cb Inf (1906184) Ilídio José Batista Coelho; 

Cb Cav (1910179) Leonardo da Conceição Pacheco; 

Cb TIE (1910320) Carlos Alberto Arribada Gonçalves; 

Cb Inf (1916019) Paulo José da Silva Costa; 

Cb Cav (1910280) Joaquim Manuel Parreira do Monte; 

Cb Inf (1910337) António Fernando Fortunato Pereira; 

Cb Inf (1910362) António Luís Batista Botêta; 

Cb Inf (1910392) José Fernando Martins Godinho; 

Cb Inf (1910023) Mário Alberto Fernandes de Morais; 

Cb Inf (1910087) Ernesto Júlio Pavão; 

Cb Inf (1910152) Rogério Manuel Seabra Cepeda; 

Cb Inf (1910230) Hélder Francisco Borges Linhares; 

Cb Cav (1910365) Francisco António Maçorano Saraiva; 
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Cb Inf (1910618) Francisco Manuel Rodrigues Teixeira; 

Cb Inf (1916032) Luís Manuel Diegues; 

Cb Inf (1910145) Emanuel dos Santos Pardal; 

Cb Inf (1910199) Jorge Manuel Sousa Malcata; 

Cb Cav (1910236) Francisco Luís Cabral Vieira e Vaz; 

Cb Inf (1910249) Fernando Manuel da Cova Horta; 

Cb Inf (1910273) Rui Augusto dos Santos; 

Cb Inf (1910333) Clemente Augusto Pires da Silva; 

Cb Inf (1910031) Jorge Manuel Andrade Martins; 

Cb Cav (1910078) Benedito Gaspar dos Santos Martins; 

Cb Inf (1910207) José Manuel Neves Martins; 

Cb Inf (1910503) Ricardo Fernando Ventura Pires; 

Cb Inf (1910623) Paulo José Montês Almeida; 

Cb Inf (1960590) Artur João de Melo Oliveira; 

Cb Inf (1900154) Armando José Aguiar Garcia; 

Cb Cav (1900165) Rui Jorge Garção Camejo; 

Cb Inf (1900283) João Manuel Rodrigues Pires; 

Cb Inf (1900305) José Adelino Xavier Escoto; 

Cb Cav (1900370) Manuel António Teixeira Nunes de Sousa; 

Cb Inf (1900401) José Manuel Reigada; 

Cb Inf (1900420) Carlos Joaquim da Silva Chaves; 

Cb Inf (1906084) João Paulo Palma Ribeiro; 

Cb Inf (1910013) Fernando do Nascimento Curros Teixeira; 

Cb Inf (1910024) Fernando Afonso Fernandes Rodrigues; 

Cb Cav (1910099) Paulo Jorge Reis de Jesus; 

Cb Inf (1910174) João Luís Ferreira da Silva; 

Cb Inf (1910178) António José Azinheiro Pinheiro; 

Cb Inf (1910223) António Alexandre Ferreira Fernandes; 

Cb Inf (1910229) Valdemar de Jesus Araújo Passos; 

Cb Inf (1910231) Paulo Alexandre Salgueiro Fidalgo; 

Cb Inf (1910251) João António Sá Filipe; 

Cb Inf (1910274) José Mateus Lopes; 

Cb Mat (1910276) Jorge Manuel Pires; 

Cb Inf (1910296) Fernando José Pereira Machado; 

Cb Inf (1910303) António Júlio Branco Fernandes; 

Cb Inf (1910305) Joaquim Augusto Mendes Varão; 

Cb Inf (1910309) João Fernando Martins Alves; 

Cb Inf (1910311) Francisco Paulo da Conceição Guerreiro; 

Cb Inf (1910315) Sérgio de Jesus Frade; 

Cb Cav (1910349) José Teixeira Gouveia; 

Cb Inf (1910379) José Alexandre da Silva Fonseca; 

Cb Inf (1910401) João Paulo dos Santos Gomes; 

Cb Inf (1910411) Abílio José Branco Pedro; 

Cb TIE (1910416) José Carlos Saraiva; 

Cb Inf (1910740) Fernando dos Remédios Janeiro Andrade; 

Cb Inf (1930222) José Luís Runa Figueiredo Lages; 

Cb Inf (1950634) Paulo Jorge Dias Ferreira da Silva; 

Cb Inf (1910049) Hélder Manuel Serrana Ramalho; 

Cb Inf (1910074) Hilário António Cunha Calçona; 

Cb Cav (1910117) Paulo José Borralho Carvalho; 

Cb Cav (1910206) Jorge Humberto Raimundo Salsinha; 

Cb Inf (1910238) António José Gaspar Morais; 

Cb Inf (1910388) António João Pinto Súcia; 

Cb Inf (1910394) Joaquim José Fitas Louro; 
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Cb Inf (1910457) Carlos Alberto Godinho Fialho; 

Cb Inf (1910614) Francisco João Faia Carola; 

Cb Inf (1910084) Carlos Manuel Ribeiro Nunes; 

Cb Inf (1910090) António Luís Gonçalves Pires; 

Cb Inf (1910114) Joaquim Manuel Carpelho Barrão; 

Cb Inf (1910220) José Luís da Costa Vilhena Lopes; 

Cb Inf (1910240) Henrique Mestre Martins; 

Cb Cav (1910263) Luís Alberto Brás da Costa; 

Cb Inf (1910288) João de Oliveira Marques; 

Cb Inf (1910663) Domingos Manuel da Silva Guedes. 

(Despacho 02set20) 

 

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

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

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

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

 

Cap AdMil (15873902) Domingos Viriato Pereira de Carvalho; 

Cap AdMil (07936803) António José Ramos Martins; 

Cap AdMil (09325804) João Paulo Lourenço Ferreira; 

Cap AdMil (07799004) Flávio José Rodrigues Fernandes; 

Cap Art (14680302) Mário Jorge Rosado Balão; 

Cap Cav (02408801) Davide Morgado Magalhães; 

Cap Cav (15901203) João Filipe Bento Silva; 

Cap Cav (13220102) Paulo Sérgio Cordeiro Rodrigues; 

Cap Eng (01157904) Raquel Sofia de Brito Lima e Rebelo da Costa; 

Cap Mat (07258504) André Miguel da Costa Graça; 

Cap Inf (11803004) Andreia Verónica Martins Freitas; 

Cap Inf (02180104) Bruno Alexandre Bento Morgado; 

Cap Art (05519104) Diogo Daniel dos Santos Ferreira; 

Cap Inf (15216502) Pedro Rogério Ribeiro de Sousa; 

Ten TS (06751604) Cláudia Marisa Cunha Morais Calixto; 

SAj Art (09265597) Pedro Miguel Sousa Salgueiro; 

1Sarg AdMil (06728404) Alexandre Eduardo Figueiredo dos Santos; 

1Sarg AdMil (08136003) Pedro Miguel Varandas Pereira; 

1Sarg Inf (04097302) Hernâni Manuel Sousa Araújo; 

1Sarg Inf (11407203) Emanuel dos Santos Mota Fernandes; 

1Sarg PesSec (02839305) Liliana Lima Magalhães; 

1Sarg Tm (09708101) Rui Alexandre Alves Varela; 

1Sarg Art (11936297) Ricardo Miguel Bártolo Carrasco; 

1Sarg Cav (12645303) Moisés Joaquim da Silva Pereira; 

1Sarg Inf (17899203) Pedro Miguel Sousa Ribeiro; 

1Sarg Art (11586401) Marcelo Miguel Oliveira Garcia; 

1Sarg Eng (05406501) Rúben Fernando Romano Cortinhas; 

1Sarg Inf (08041703) Francisco Xavier Freitas Bastos; 

1Sarg AdMil (11926802) Acácio Francisco dos Santos; 

1Sarg Cav (07803099) Marco Manuel Pinto Amorim; 

1Sarg Inf (10501599) Marco Cláudio Ferreira da Silva; 

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

1Sarg Inf (02769504) Luís Emanuel Ferreira Afonso da Silva; 

1Sarg Inf (05959902) Vítor Manuel Teixeira Pinto; 

1Sarg Inf (00971998) Ricardo Simões Baptista Lucas Correia; 

1Sarg Trans (12535904) Carina da Silva Pinho; 
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1Sarg Art (10117400) Bruno Rogério de Oliveira Correia; 

1Sarg Cav (02889901) Lígia Cristina Penas; 

1Sarg Cav (00079302) Elizabete Sofia da Costa Rodrigues; 

1Sarg Cav (04383702) Pedro Miguel Magalhães da Silva; 

1Sarg Inf (08145804) Ricardo José Ferreira Coelho. 

 (Despacho 25set20) 

 

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

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

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

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

 

Alf Art (14078514) João Portela Albano; 

2Sarg Cav (14696612) Sérgio Bruno Carneiro Gemelgo. 

(Despacho 06out20) 
 

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

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

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

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

da Guarda Nacional Republicana: 

 

Cb Inf (2100150) João Pedro Dentinho Fialho; 

Cb Inf (2101128) Miguel Ângelo das Neves Madeira; 

Guard Pr Inf (2070191) David Manuel Nunes Valério; 

Guard Inf (2140102) Daniela Cristina Fernandes Jacinto; 

Guard Inf (2140191) Miguel Ângelo Sebastião Cardoso Pinto; 

Guard Inf (2140199) Rui Salvador da Silva Barbosa; 

Guard Inf (2140264) Ana Rita Esteves Paiva; 

Guard Inf (2140268) Joana Patrícia Moreira Varela; 

Guard Inf (2140461) Francisco André Teixeira da Costa; 

Guard Inf (2140484) Soraia Daniela Guerra Silva; 

Guard Inf (2140504) Luís Miguel Rodrigues Campos; 

Guard Inf (2180423) Sérgio Filipe Machado Teixeira; 

Guard Inf (2100410) Jorge Miguel Domingos Tadeu; 

Guard Cav (2120782) Rudi Marcelo Rodrigues Brito; 

Guard Inf (2120789) Hélder Filipe Pinheiro de Sousa; 

Guard Inf (2140081) Filipe Miguel Sovela Pires; 

Guard Inf (2140122) Miguel Filipe Reis Franco; 

Guard Inf (2140136) Rúben André Rainha Amareleja; 

Guard Inf (2140138) Duarte Luís da Conceição Mateus; 

Guard Inf (2140190) Luís Carlos Ramos Cuiça; 

Guard Inf (2140209) Guilhermina Maria Barros Martins; 

Guard Inf (2140210) Inês André Charrinho Maia; 

Guard Inf (2140212) Marco Aurélio Bastos Oliveira; 

Guard Inf (2140241) Telma André Costa Almeida; 

Guard Inf (2140272) Gonçalo José Tavares da Silva Cardoso; 

Guard Inf (2140287) João Luís Silva Alves; 

Guard Inf (2140291) Jozias da Silva Pires; 

Guard Inf (2140319) Diogo Patrício Barbosa Duarte Costa; 

Guard Inf (2140401) Bruno Alexandre da Silva Caravela; 

Guard Cav (2140441) Miguel Fernando Torres Cardoso; 
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Guard Inf (2140502) Bruno André Morete Cangueiro; 
Guard Inf (2140567) Vítor Manuel Vieira da Silva; 
Guard Inf (2140680) Nuno Jorge Dias Pinto; 
Guard Inf (2140790) Pedro Miguel Duarte Moreira; 
Guard Inf (2140838) Mário Ricardo Ferreira Machado; 
Guard Inf (2140864) André Marques Teixeira; 
Guard Inf (2140918) Marcelo José da Silva Freire; 
Guard Inf (2150057) Bruno Filipe Pereira da Fonseca; 
Guard Inf (2150123) Leonel Pedro Fernandes Faria; 
Guard Inf (2150169) Pedro Miguel Queiroz Gomes; 
Guard Inf (2150268) Valdo José Candeias Pato; 
Guard Inf (2150370) Marco Rafael Viegas Marquês Franco; 
Guard Inf (2150426) Jorge Miguel Pacheco Mendes; 
Guard Inf (2150432) Ricardo Jorge Lopes de Almeida; 
Guard Inf (2150436) André Esteves Maurício; 
Guard Inf (2160042) Ricardo Dinis Puga Marques; 
Guard Inf (2160073) Hélder Filipe Beito de Sá; 
Guard Inf (2160101) Fábio José Mendes Pais; 
Guard Inf (2160230) Miguel Ângelo Almada Freitas; 
Guard Inf (2160250) Renato Filipe Alves Pereira; 
Guard Inf (2160269) Mauro João Faria Alves; 
Guard Inf (2160354) Ricardo Manuel Nogueira Portelinha. 

(Despacho 22set20) 
 
Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da 

data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de 
competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os 
seguintes militares: 

 
MGen  (02742883) Hermínio Teodoro Maio “RCA 2018-19”; 
BGen  (03476485) João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro “Mali 2019-20”; 
Maj Inf (06312797) Marco Paulo Antunes Rafael Lopes “Mali 2019-20”; 
Cap Art (18862503) Paulo Francisco Alfaya Ferreira “Mali 2020”. 

 (Despacho 22set20) 
 

TCor Inf (15644591) Rui Manuel Proença Bonita Velez “Angola 2018-19”; 
TCor Inf (14886795) Vítor Miguel Madeira da Costa “Timor Leste 2016-18”. 

 (Despacho 16out20) 

 
TCor Art (22480593) António José Fernandes Martins de Sá “Somália 2020”; 
TCor Art (32767693) Carlos Miguel Siborro Leitão “Angola 2019-20”; 
TCor AdMil (11279196) Nuno Ricardo Henriques “Afeganistão 2005-06”. 

 (Despacho 09out20) 

 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 5/2011, de 02 de março, autorizo as entidades 

abaixo indicadas a aceitar a seguinte condecoração. 
 

Ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine da República Centro-Africana 

 

Commandeur 

 

 TGen (05161381) Marco António Mendes Paulino Serronha. 
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Officier 

 

 Cor Cav (05908888) Paulo Jorge Lopes da Silva; 

 TCor Mat (01961591) Paulo Jorge do Nascimento Fernandes; 

 TCor AdMil (24971993) Luís Miguel Caetano Alberto; 

 Cap Inf (07503895) Mamudo Seidi. 

31 de agosto de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

(Despacho (extrato) n.º 9 242/20, DR, 2.ª Série, n.º 190, 29set20) 
 

Chevalier 

 

 Alf TS (00236699) Carlos Alexandre Roque Seguro. 

16 de setembro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

(Despacho (extrato) n.º 9 976/20, DR, 2.ª Série, n.º 202, 16out20) 
 

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: 
 

Medalha Exército Brasileiro Histórico – Brasil 

 

 TCor Inf (22592291) Alexandre Manuel Ribeiro Duarte Varino. 

 

Defense Meritorious Service Medal – EUA 

 

TCor Inf (16857891) Carlos Manuel Paulos Cordeiro; 

Maj Inf (09401300) Rui Pedro Gomes de Aguiar Cardoso. 

 

Join Service Achievement Medal – EUA 

 

 Ten Inf (12414811) Tiago Daniel Pacheco; 

 SCh Tm (10171991) Hélder José Ferreira Regada. 

 

Joint Service Commendation Medal – EUA 

 

TCor Tm (29948991) Fernando António Antunes da Silva; 

TCor Inf (18018794) Hugo Miguel da Silva Rodrigues; 

Maj Art (19868199) Bruno Henrique Cruz Veríssimo; 

Cap Inf (08676306) Miguel Alexandre das Neves Nunes Gameiro; 

SCh Inf (15451088) Manuel Vasco Escalhão Pinhel. 

(Despacho 25set20) 

 

TCor Cav (03064194) Ricardo Jorge da Silva Lourenço. 

(Despacho 14out20) 

 

The Army Achievement Medal – EUA 

 

Ten Eng (05951411) Emanuel Carvalho Gonçalves; 
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Ten Tm (17522413) Sónia Martins Pedrinho; 
Ten Cav (12628414) Marco Aurélio Viana Lopes; 
SAj Cav (28278693) Filipe Augusto Veloso Coelho; 
1Sarg Eng (12808204) André Simão Firmino Costa; 
1Sarg Eng (09282896) Sérgio André da Conceição Lopes; 
1Sarg Tm (09708101) Rui Alexandre Alves Varela; 
1Sarg Cav (09258604) Ricardo Filipe da  Silva Costa; 
1Sarg Cav (07522206) Tiago Filipe Faitão Teixeira; 
1Sarg Cav (00330110) David Brito Ribeiro; 
1Sarg Eng (17406611) Ricardo Miguel Marujo Rodrigues; 
1Sarg Inf (15210713) David Manuel Ferreira Pimentel. 

(Despacho 25set20) 

 
 1Sarg AdMil (02030598) Bruno Miguel Bernardo Marques; 
 1Sarg Art (15416397) Hélio Kin Fajal; 
 1Sarg Art (07647503) Joaquim Manuel dos Santos Marques Alegre. 

(Despacho 14out20) 

 
The Army Commendation Medal – EUA 

 
Cap Art (06744304) João Pedro Damas Alves; 
Cap Art (02148203) João Paulo Véstia Dias; 
Cap Cav (14434310) Nuno Miguel de Melo Oliveira da Silva; 
Cap Eng (07484409) Marina Quintas Balinha; 
Ten Cav (06786812) Daniel Gonçalves Valério; 
Ten Cav (01578114) Carlos Filipe Ribeiro Branco; 
SAj Inf (06399190) António Fernando Dias; 
SAj Inf (02928199) Jorge Humberto da Costa Sousa. 

 
Partner for Defense – Roménia 

 
 Maj Inf (18650899) Jorge Miguel de Almeida Nobre Marques.  

(Despacho 25set20) 

 
Medalha OTAN 

 
Meritorious Service Medal – Afeganistão 

 
TCor Eng (15500994) Emanuel António Correia Plácido.   

(Despacho 14out20) 

 
Non Article 5 – Afeganistão 

 
TCor Inf (02533895) Sérgio Alexandre Cascais Martins; 
TCor Inf (16857891) Carlos Manuel Paulos Cordeiro; 
Maj Cav (02281098) Tiago Alexandre Gomes Fazenda; 
Maj Cav (15746001) Gonçalo Nuno Miranda de Carvalho Morais de Medeiros; 
Maj Inf (09401300) Rui Pedro Gomes de Aguiar Cardoso; 
Cap Cav (08491403) Sérgio Filipe Correia Duarte; 
Cap Cav (16934304) Ricardo Manuel Monteiro Vieira; 
Cap Inf (06491905) Luís Augusto Ferreira Calado; 
Cap Inf (08676306) Miguel Alexandre das Neves Nunes Gameiro; 
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Cap Inf (11065509) Nuno Filipe Lopes Ribeiro; 
Cap Inf (14343610) Luís Miguel Costa Freire; 
Ten Cav (11935210) João Carlos Lopes Pinto; 
Ten Cav (02742612) Filipe Daniel Menaia de Oliveira; 
Ten Cav (14913210) David Machado Gomes; 
Ten Inf (12414811) Tiago Daniel Pacheco; 
Ten Med (03806312) Fernanda Filipa da Costa Rosa; 
Ten Tm (15605311) João Tiago Henriques Montez; 
Ten AdMil (06744112) André Filipe Mendes Queirós; 
Ten Inf (12875013) Francisco André de Almeida Marques; 
Alf TS (08648809) João Manuel Peixoto Coelho; 
SCh Cav (04700886) António Luís Martins Bernardino; 
SCh Inf (15451088) Manuel Vasco Escalhão Pinhel; 
SCh Tm (10171991) Hélder José Ferreira Regada; 
SAj Cav (04593291) Mário João Valério Alho; 
SAj AdMil (20552692) Carla Manuela da Cunha Barbosa; 
SAj Cav (07635791) António Jaime Dias da Silva; 
SAj Inf (10207792) João Paulo Pires da Silva; 
1Sarg Cav (14139103) Ricardo Filipe de Sousa Loureiro; 
1Sarg Mat (17199805) Daniel Filipe Conceição Graça; 
1Sarg Cav (02300004) Tomás Enrique Pinto Sanchez; 
1Sarg Cav (10833806) Ligia Daniela Coelho da Rocha; 
1Sarg Cav (01470609) Daniela Sofia Fernandes Macedo; 
1Sarg Cav (17838704) Marco André Alves Antunes; 
1Sarg Mat (16175103) Ana Mafalda Augusto Almeida; 
1Sarg Cav (07626506) Vítor Manuel Valente de Almeida Pereira; 
1Sarg Inf (10367406) Francisco Luís Pereira dos Santos Dias; 
1Sarg Mat (00422104) Nuno Miguel Vieira Martins; 
1Sarg Inf (15210713) David Manuel Ferreira Pimentel; 
2Sarg Cav (00183911) João Diogo Fernandes Machado; 
2Sarg Cav (02243810) Eric Horta Fernandes; 
2Sarg Inf (14393912) Márcio Porfírio Correia Andrade; 
2Sarg Cav (15428915) Diogo Micael da Silva Santos; 
2Sarg Cav (16721412) Joaquim Filipe Leal Pacheco; 
2Sarg Inf (18634314) Filipe Eduardo Costa Félix; 
2Sarg Inf (11731909) João Paulo Silva Morgado; 
2Sarg Tm (10650909) Telmo Jorge Marques Dias Duarte. 

(Despacho 25set20) 

 
TCor AdMil (11279196) Nuno Ricardo Henriques. 

(Despacho 14out20) 
 

Non Article 5 – Balcãs 
 

SAj Inf (00681896) Paulo Jorge Ribeiro Matos Lima. 

(Despacho 25set20) 
  

 

Ex-Jugoslávia 

 

SCh Mat (12956188) Emanuel Resendes;  

SAj Inf (00681896) Paulo Jorge Ribeiro Matos Lima. 

(Despacho 25set20) 
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Medalha UE 

 

The Common Security and Defence Policy Service Medal – Mali 

 

TCor Inf (25982592) Dinis Bento Vicente Duarte; 

TCor Inf (10552797) José Carlos Pereira de Andrade; 

Maj Inf (06312797) Marco Paulo Antunes Rafael Lopes; 

Cap Art (18862503) Paulo Francisco Alfaya Ferreira. 

(Despacho 25set20) 

 

SCh Inf (14457988) Rui Manuel Carvalho Marques Ferreira. 

(Despacho 14out20) 

 

The Common Security and Defence Policy Service Medal – RCA 

 

Cor Art (19796487) António José Ruivo Grilo; 

2Sarg AdMil (01555911) Diogo Edgar dos Santos Silva Moreira Fernandes. 

(Despacho 25set20) 

 

The Common Security and Defense Policy Service Medal – Somália 

 

TCor Art (22480593) António José Fernandes Martins de Sá. 

(Despacho 14out20) 

 

Cap Eng (19880209) Wilson Ricardo Maurício Nogueira. 

(Despacho 25set20) 

 

Louvores 

 

Louvo o Cor Eng (06282588) Leonel José Mendes Martins, pelo esclarecido e excecional zelo que 

demonstrou, durante os últimos dois anos, no exercício das relevantes e exigentes funções de Comandante 

do Regimento de Engenharia N.º 1 (RE1), e pela excelente capacidade de planeamento, organização e 

profissionalismo que lhe permitiu, com bom senso e inteligência, superar todas as diversas e complexas 

situações e desafios com que foi confrontado.  

Tendo sob a sua responsabilidade a grande parte dos Elementos da Componente Operacional do 

Sistema de Forças do Exército (ECOSFE) de Engenharia Militar, no âmbito do Treino Operacional, no 

apoio à Formação e na execução de Operações de Apoio Civil, de Apoio Geral de Engenharia e Apoio 

Militar de Emergência, a ação do Coronel de Engenharia Leonel Martins foi marcadamente relevante, 

demonstrando  conhecimento técnico-tático e firmeza na prossecução dos objetivos estabelecidos, o que 

levou o RE1 a atingir resultados de elevado nível de proficiência. Na sua ação de comando, releva-se ainda 

o elevado espírito de missão e a notável competência, alicerçados na interpretação rigorosa das superiores 

orientações do Comando das Forças Terrestres e do Comando do Exército.  

No âmbito do Treino Operacional, destaca-se a forma como soube impulsionar a interação da 

componente fixa e da estrutura operacional do RE1 e a realização ou a integração das diversas capacidades 

em exercícios, do nível unidade ao nível internacional, nomeadamente nos Exercícios das séries 

“BARROTE”, “ÂNCORA”, “CARLINGA”, “ARFA”, “HÉRCULES”, “SALAMANDRA”, “FÉNIX”, 

“CELULEX”, “ORION”, “LUSITANO”, “DETONATOR” ou “BISONCOUNTER”. 
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Constituindo-se o RE1 como Pólo da Escola das Armas, salienta-se a sua ação dinamizadora na 
promoção, organização e condução das ações formativas das especialidades ligadas à engenharia militar, 
bem como no desenvolvimento da intensa atividade com vista à concretização do Plano de Formação Anual 
e na preparação e aprontamento de Elementos e Forças Nacionais Destacadas, atestando um conjunto de 
atributos pessoais e profissionais, merecendo realce o elevado espírito de sacrifício e abnegação, a 
extraordinária lealdade e o elevado espírito de obediência, a par do cuidado e preocupação permanente pela 
manutenção de critérios de excelência e de segurança, nos cursos e ações de formação ministradas. 

Na execução de Operações de Apoio Civil, de Apoio Geral de Engenharia e Apoio Militar de 
Emergência, mobilizou os meios da Unidade, de norte a sul de Portugal Continental, ilhas e mesmo 
Moçambique. Foram instaladas diversas pontes militares, de que se destaca a montagem da Ponte 
TREDAWAY em apoio à Junta de Freguesia do Parque das Nações, foi efetuada a estabilização de estruturas 
fluviais aquando das inundações do Rio Tejo e prestado apoio a entidades civis, materializado no 
estabelecimento de protocolos, de que se destacam o apoio ao ICNF na Serra de Sintra/Cascais, Serra de 
Montejunto, Serra da Arrábida e Sines, assim como efetivados apoios às autarquias de Loures, Odivelas, 
Loulé, Vila Nova da Barquinha e Castro Marim. 

Fruto da pandemia da COVID-19, também ao Regimento foi exigida uma participação ativa no seu 
combate, através de ações de formação, aprontamento de forças e adequação de novas capacidades. A par 
das operações de proteção da própria Unidade, às custas do seu efetivo, foi criada uma segunda Equipa para 
o Elemento de Defesa BQR que desenvolveu 14 ações de descontaminação em infraestruturas públicas e 
privadas, ministrou formação a 27 novas Equipas de Desinfeção, incrementando significativamente a 
capacidade de resposta do Exército neste domínio, efetuou ações de sensibilização e entregas de EPIs a 
escolas e apoiou 5 autarquias com a instalação de alojamento de campanha entre outras. 

Numa outra vertente, a sua liderança de proximidade, permitiu promover a utilização criteriosa dos 
recursos financeiros da unidade e conduzir uma ação consistente de gestão patrimonial e beneficiação de 
várias infraestruturas, com destaque para a reabilitação de áreas ambientais e de segurança nas várias 
dimensões, reatar a Revista da Engenharia Militar e dar especial atenção a tradições e eventos da Arma de 
Engenharia. 

Pela sua conduta, alicerçada em excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais, bem como 
pela afirmação constante de elevados dotes de carácter e notável apego aos mais nobres ideais de serviço 
que o caracterizam, é o Coronel de Engenharia Leonel Martins um Oficial de mui distinta craveira que 
dignifica e prestigia a Arma de Engenharia e o Exército que serve, sendo inteiramente merecedor de ocupar 
postos de maior complexidade e risco, de ser citado publicamente como exemplo a seguir e de serem os 
seus serviços considerados excecionais e de muito elevado mérito, tendo deles resultado evidente lustre e 
honra para o Exército, para as Forças Armadas e para Portugal. 

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

Louvo o Cor Tm (19548387) Rui Jorge Fernandes Bettencourt pela forma extraordinariamente 
relevante e excecionalmente competente como desempenhou, ao longo dos últimos três anos, as funções de 
Adjunto do General Chefe do Estado-Maior do Exército.  

No desempenho das suas exigentes funções revelou uma elevada competência profissional, tendo 
atingido um desempenho de excelente qualidade global. Dinâmico e ativo, detentor de uma assinalável 
capacidade de trabalho, organização e planeamento, são de relevar os elevados padrões de eficácia e 
eficiência alcançados nas múltiplas tarefas e responsabilidades que lhe foram atribuídas, factos que 
demonstram a sua grande versatilidade funcional.  

Oficial inteligente e perspicaz, de esmerada educação e fino trato, cujas qualidades pessoais e 
profissionais se ancoram nos mais sólidos valores e nobreza de caráter, pautou a sua conduta pelos mais 
rigorosos padrões de exigência, no acompanhamento de processos de maior complexidade, como sejam a 
revisão da Diretiva Estratégica do Exército, a execução da Lei de Infraestruturas Militares e da Lei de 
Programação Militar, tendo desenvolvido uma atitude de grande colaboração e cooperação, assente num 
relevante sentido de dever e da disciplina e uma assinalável determinação e perseverança. 

Militar dotado de ímpares competências ao nível da coordenação e planeamento, integrou vários 
grupos de trabalho de relevância para o Exército, nomeadamente na Comissão Executiva para a 
Homenagem Nacional aos Antigos Combatentes, na Aptidão de Militares para o Serviço, no Incremento da 
Introdução de Metodologia de Desmaterialização e Digitalização de Processos, e na definição da Estratégia 
Nacional de Ciberdefesa, revelando a sua permanente discrição, pragmatismo e grande objetividade.  
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O seu elevado zelo, brio profissional, extremo cuidado e singular dedicação ao serviço fizeram que 

se constituísse como um prestimoso colaborador, sendo de inteira justiça reconhecer o carácter pedagógico 

e didático como sempre se relacionou com os restantes elementos do Gabinete do Chefe do Estado-Maior 

do Exército, denotando uma excelente capacidade de interação social, tendo patenteado possuir notáveis 

atributos no incentivo de equipas de trabalho coesas, sobretudo através de um espírito sentido de 

camaradagem que lhe é amplamente reconhecido.  

Pelas virtudes militares e relevantes qualidades pessoais evidenciadas, de que se sublinham o espírito 

de lealdade, elevados dotes de caráter, que associados a um profundo espírito de sacrifício e abnegação, 

permitiram que o Coronel Rui Bettencourt se revelasse como uma referência de profissionalismo, 

caraterísticas que lhe permitem ocupar funções de maior responsabilidade e risco, sendo, por tudo o que foi 

referido, justo reconhecer e considerar os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e 

distintos, de que resultou honra e lustre para o Exército e para o País. 

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

 

Louvo a Cor Farm Res (09882782) Maria de Fátima Faria Daniel Ferreira Jorge, pela forma 

extraordinariamente competente, empenhada e muito eficiente como serviu o Exército durante cerca de 

trinta anos de serviço efetivo, demonstrando, ao longo de uma carreira exemplar, excecionais qualidades e 

virtudes militares, inexcedível correção profissional e notável sentido do dever. 

Oficial de insigne afabilidade no trato, esclarecido e excecional zelo no cumprimento das tarefas 

inerentes às suas funções, distinguiu-se sempre pela sua elevada competência técnica, inexorável respeito 

à deontologia farmacêutica e afirmação constante de elevados dotes de caráter. Alicerçando a excelência 

dos serviços por si prestados à Instituição Militar, durante toda uma carreira, neste singular conjunto de 

qualidades, culminou, na situação de ativo, na distinta função de Assessora do Tenente-General 

Comandante da Logística do Exército. 

No início da sua carreira militar, como Oficial Subalterno, começou por prestar serviço no ex-Hospital 

Militar Regional N.º 1, no Porto, onde desempenhou com eminente profissionalismo, empenho e 

inquestionável lealdade as funções de Chefe da Farmácia Hospitalar. Ainda como Tenente, foi colocada no 

ex-Hospital Militar Principal onde durante cerca de 15 anos exerceu funções no Laboratório de Toxicologia 

do Serviço de Patologia Clínica, sendo-lhe sublinhado o seu contributo para o prestígio e bom desempenho 

do Programa de Combate à Droga e ao Alcoolismo no Exército, em função das suas notáveis capacidades 

técnicas e de organização. A sua determinação, espírito de missão e competência profissional foram 

atributos considerados fulcrais para o desenvolvimento técnico-científico do Laboratório de Toxicologia, 

em todos os seus setores de funcionamento. Face às condições de trabalho que na altura lhe foram 

proporcionadas, revelou permanentemente grande rigor de atuação, extraordinário sentido de 

responsabilidade e elevado espírito de sacrifício. 

Durante o largo período em que serviu neste hospital, salienta-se ainda a sua exímia colaboração na 

área da formação, em especial através das inúmeras palestras, no âmbito dos aspetos farmacológicos das 

substâncias ilícitas e metodologias analíticas utilizadas na sua deteção, ao Curso de Operadores de 

Prevenção ao Alcoolismo e Toxicodependências da Escola do Serviço de Saúde Militar. 

Colocada no Comando da Logística, assume em maio de 2008 o cargo de Adjunta do Chefe da 

Repartição de Estudos Técnicos do Estado-Maior deste Órgão Central de Administração e Direção, 

destacando-se pela assinalável metodologia, iniciativa e dinamismo com que elaborou especificações 

técnicas e avaliou propostas de empresas nos processos aquisitivos de materiais e equipamentos na área da 

Saúde. Importa relevar o seu papel na concretização da reforma da Saúde Militar, através da sua 

colaboração decisiva, com o Estado-Maior do Exército e a Direção de Saúde, nos estudos conducentes à 

implementação da nova estrutura da Saúde Militar no Exército e na edificação dos serviços hospitalares 

conjuntos do Hospital das Forças Armadas. 

Afirmando-se pela sua permanente abnegação, disponibilidade, versatilidade e extraordinária 

conduta de relacionamento humano e institucional, colaborou ainda com a Faculdade de Ciências Médicas 

na organização de um Curso de Pós-graduação em Medicina do Conflito e Catástrofes, tendo o seu 

contributo merecido os mais rasgados elogios pela eficácia e dedicação com que assumiu a missão, curso 

em que veio a participar como discente. 
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Dotada de um elevado espírito de equipa e de obediência, a sua notória capacidade de trabalho e de 

compromisso a par do contínuo aprofundamento dos conhecimentos no seu campo de atuação, foram 

determinantes para a execução, com alto rendimento, do cargo de Chefe da Repartição de Farmácia da 

Direção de Saúde, durante cerca de quatro anos, em acumulação com as funções de Adjunta da Repartição 

de Estudos Técnicos.  

Em finais de 2016 assume o cargo de Chefe da Repartição de Ambiente do Gabinete do Comandante 

da Logística, funções que continuou a desempenhar até ao presente, em acumulação com o cargo de 

Assessora do Tenente-General Quartel-Mestre-General para o qual foi nomeada no início de 2018. Como 

Chefe da Repartição do Ambiente releva-se a importância do seu contributo para a condução da Política 

Ambiental do Exército e o rigoroso controlo exercido na observância da legislação e demais normas 

ambientais em vigor, pelas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército. Como Assessora do TGen 

QMG colaborou em estudos e apresentação de propostas no âmbito do Regulamento de Uniformes do 

Exército, para além da frequente análise e emissão de pareceres de natureza sanitária. 

Em março último, não obstante, já se encontrar na reserva fora da efetividade de serviço, desde 

dezembro de 2019, demonstrou mais uma vez toda a sua disponibilidade e elevado espírito de dever, ao 

aceitar voluntariamente o desafio de integrar a equipa de militares que recebeu a missão de levantamento 

do Centro de Apoio Militar, como parte da missão do Exército no combate à COVID-19. 

Assim, face ao terminar de uma carreira notável, a Coronel na Reserva Fátima Jorge, pela sua 

irrepreensível conduta moral, pela firmeza de caráter radicada no culto da honra, do dever e do brio 

profissional, pelas excelentes relações humanas que sistematicamente promoveu e cultivou e pelo exemplo 

de devoção à Instituição Militar, é de toda a justiça que os serviços por si prestados sejam publicamente 

distinguidos e classificados como relevantes, extraordinários e de elevado mérito. 

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

 

 Louvo o TCor Inf (07212591) José Manuel de Almeida Santos Leal, pelas excecionais qualidades 

e virtudes militares e elevada competência profissional, que evidenciou no exercício das funções de Chefe 

do Centro de Segurança Militar e de Informações do Exército (CSMIE), durante os últimos três anos e 

cinco meses. 

Oficial Superior dotado de um conhecimento profundo nesta área de atividade, demonstrou grande 

responsabilidade na forma como geriu as atividades do CSMIE, nas suas múltiplas atribuições, onde foi 

notória também, a forma extraordinariamente devotada, esclarecida, dinâmica e muito eficaz, bem como o 

bom senso e sentido de missão, com que desenvolveu a sua chefia. 

No âmbito da Segurança Militar, como principal responsável pela elaboração do Relatório de 

Avaliação das Condições de Segurança das Instalações Militares do Exército destinadas ao armazenamento 

de material de Guerra, Munições e Explosivos, na conceção do modelo de Segurança que sustentou as 

Medidas para a Consolidação para a Segurança Militar no Exército, nos processos de revisão das Normas 

de Autoridade Técnica, bem como na melhoria continua que impôs aos relatórios de Segurança Mensais, 

confirmou a sua elevada competência técnica, as suas excelentes qualidades de liderança e a sua grande 

capacidade de trabalho e rigor, contribuindo assim para uma atualização do quadro normativo que regula 

esta área do Exército. 

Destaca-se ainda a sua elevada capacidade de coordenação no 1.º Fórum de Segurança Militar em 

2018, uma inovação que trouxe benefícios à estrutura de Segurança no Exército, assim como na sua ligação 

ao desenvolvimento do projeto da Contrainformação no Exército e também na colaboração em Inspeções 

Técnicas de Segurança. 

No âmbito da produção de Informações para o apoio à decisão do CFT e do Exército, seja mediante 

brífingues, quer através de outros produtos e esclarecimentos especializados garantiu uma boa qualidade 

do conhecimento situacional sobre os Teatros de Operações (TO) onde atuam as nossas FND, bem como 

no âmbito do combate ao COVID-19, em apoio da Célula de Resposta do Exército no CFT. Marcante ainda 

o contributo para o modelo de aprontamento das FND, na área das Informações, no contexto do Processo 

SAFE, onde ficou patenteado o seu espírito inovador, a sua tenacidade e persistência demonstradas nas 

múltiplas diligências efetuadas e que culminaram na instalação de redes de comunicações seguras OTAN 

e Nacionais no CSMIE, que dão maior resiliência a esta atividade.  
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Na Formação destaca-se, a sua clarividência e supervisão constante na realização dos Cursos de 

Segurança Militar e dos Cursos de HUMINT realizados para um público-alvo alargado e reconhecidos 

dentro e fora da Instituição pelos seus elevados índices de qualidade, o que permitiu colmatar as 

necessidades de formação identificadas pelo Exército. Além disso, procurou a valorização dos militares sob 

o seu comando através da frequência de formação na área de Intel, Contrainformação e Segurança, e no 

apoio ao aprontamento de FND/END para os TO onde o Exército está presente, fomentando a melhor 

preparação dos militares que ocupam funções nas estruturas militares das missões da ONU e UE. Todo este 

trabalho profundo e contínuo e por vezes pouco percetível, foi uma demonstração de abnegação e espírito 

de sacrifício que se veio a refletir na qualidade do trabalho produzido no CSMIE e o seu reflexo nestas 

áreas importantes para o Exército. 

O desempenho e a melhoria das condições de trabalho dos colaboradores do CSMIE, sempre em 

consonância com as orientações superiores e no escrupuloso cumprimento das normas e procedimentos 

desta área complexa e de grande exigência comportamental, mereceram o seu acompanhamento 

permanente e determinado, em que o Tenente-Coronel Leal sempre se mostrou atento, conhecedor dos seus 

subordinados e cumprindo com lealdade as suas atribuições e tarefas, mostrando possuir elevado espírito 

de missão e sentido do dever. 

Oficial discreto, mas frontal e determinado na sua ação de chefia, confirmou possuir as excecionais 

qualidades e virtudes militares que lhe são reconhecidas, assentes numa afirmação constante de elevados 

dotes de caráter, a par de um desempenho profissional excelente como responsável pelo CSMIE, pelo que 

os seus serviços em prol do Comando das Forças Terrestres e do Exército são merecedores de referência 

pública e de serem considerados como extraordinários, relevantes e distintos. 

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

 

Louvo o TCor AdMil (01105992) Fernando Manuel Batista da Costa, pela forma 

extraordinariamente competente, dedicada e prestigiante, como exerceu, ao longo dos últimos dois anos e 

meio, as funções que lhe foram atribuídas na Escola dos Serviços (ES). 

Como Comandante do Batalhão de Apoio à Formação, soube de forma notável e muito eficiente 

articular o emprego dos recursos humanos e materiais em missões de encargo operacional e de treino, sem 

nunca descurar a vertente formativa que enforma toda a atividade inerente ao Batalhão de Apoio à 

Formação, permitindo, assim, dar uma resposta oportuna e sustentada a todas as solicitações sob a sua 

responsabilidade, pautando a sua ação por um extraordinário desempenho, dedicação, zelo e ponderação. 

No desempenho do cargo de Chefe do Departamento de Formação, correspondeu de forma exemplar 

às orientações emanadas pela Direção de Formação, em particular, na implementação do Curso Técnico 

Superior Profissional para a categoria de Sargentos, no processo de certificação da formação ministrada e 

na implementação e consolidação da modalidade de ensino e-learning em diversos cursos da ES, 

evidenciando elevada competência técnico-profissional e inquestionável lealdade.  

Enquanto membro de diversos grupos de trabalho constituídos ao nível do Escalão Superior, merece 

especial destaque, a forma habilitada, pragmática e oportuna, com que apresentou um importante conjunto 

de propostas e pareceres referentes ao plano de implementação do projeto de aquisição de viaturas e 

equipamentos de duplo uso das capacidades militares, permitindo, o emprego operacional e o apoio ao 

desenvolvimento e bem estar das populações, sobressaindo uma vez mais as suas relevantes qualidades 

pessoais e profissionais, espírito de missão e invulgar capacidade de trabalho. 

É de sublinhar, cumulativamente, a sua valorosa prestação como formador, em áreas de maior 

complexidade, relacionadas com a Logística e as Finanças do Exército, onde fruto da sua vasta experiência 

acumulada, conseguiu um lugar de destaque e de afirmação ímpar na formação das gerações de vários 

Quadros Especiais do Exército, contribuindo indubitavelmente para o sucesso da ES neste domínio. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares patenteadas, de que se destacam os dotes de caráter, 

a camaradagem e grande disponibilidade, o Tenente-Coronel Fernando da Costa demonstrou ser um Oficial 

Superior de referência, pelo que é merecedor de ver os serviços por si prestados serem reconhecidos como 

relevantes e de elevado mérito, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão da Escola, do Comando do Pessoal e, consequentemente, do Exército. 

30 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o TCor Art (27812592) José Carlos Pires Batista, pela forma extraordinariamente 

competente e dedicada, como tem vindo a exercer, ao longo dos últimos três anos e meio, o cargo de Chefe 

da Secção de Gestão de Sargentos, da Repartição Pessoal Militar, da Direção de Administração de Recursos 

Humanos (DARH). 

No exercício das suas funções, desenvolveu uma ação relevante na coordenação, no planeamento, na 

execução e controlo de movimentos e colocações dos Sargentos do Quadro Permanente e dos Regimes de 

Voluntariado e Contrato, garantindo uma gestão que permite conciliar os interesses da Instituição em 

conformidade com as necessidades e prioridades superiormente definidas. De salientar também a forma 

disponível, empenhada e criteriosa, na apresentação de propostas na área das promoções, evidenciando 

elevada competência técnico-profissional e espírito de bem servir.  

A forma como lidera os seus subordinados, aliada à sua extraordinária capacidade de organização na 

gestão dos processos a seu cargo, bem como, a serenidade com que encarou os inúmeros e difíceis 

procedimentos tratados na sua Secção, constituíram um exemplo para os demais, assegurando a 

apresentação das melhores propostas para a resolução dos problemas  multifacetados que,  nessa  área,  

diariamente  se  colocam,  garantido a melhoria  e  correção  da tramitação  dos complexos  procedimentos 

administrativos  por  que  foi  responsável,  deixando  clara  e inequivocamente  confirmados  os seus dotes 

de caráter, a lealdade e espírito de sacrifício. 

Nomeado, em acumulação de funções, Coordenador da Área de Gestão de Pessoal e Carreiras na 

Comissão de Acompanhamento da Implementação do Módulo de Recursos Humanos e Vencimentos da 

Defesa Nacional, SIGDN-RHV, assumiu esta missão com elevada dedicação, potenciando assinaláveis 

níveis de rendimento por parte dos militares e civis que consigo trabalham, mantendo um lúcido e 

permanente acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos, caracterizado em análises rigorosas  e propostas 

objetivas, que permitiram tomadas de decisão adequadas e oportunas, revelando elevado espírito de 

abnegação e capacidade de liderança. 

Pelas excecionais qualidades pessoais e profissionais patenteadas, das quais se destacam a firmeza 

de carácter e o elevado sentido de dever, demonstrou o Tenente-Coronel José Batista ser merecedor que os 

serviços por si prestados, materializados em atos de esclarecido e excecional zelo, sejam considerados 

relevantes, extraordinários e distintos, contribuindo para a eficiência e cumprimento da missão da DARH, 

do Comando do Pessoal e do Exército. 

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

 

Louvo o TCor Art (15130094) Rui Jorge de Matos Alvarinho, pelas relevantes qualidades pessoais e 

extraordinárias competências profissionais, evidenciadas ao longo dos quatro últimos anos em que vem prestando 

serviço na Repartição de Organização da Divisão de Planeamento de Forças do Estado-Maior do Exército. 

No desempenho das tarefas inerentes ao cargo de Coordenador de Área, o Tenente-Coronel Rui Alvarinho 

desenvolveu uma notável ação, designadamente no que respeita à elaboração dos quadros orgânicos (QO) das 

unidades, estabelecimentos e órgãos do Sistema de Forças (SF) 2014, processo concluído em janeiro de 2019, 

assim como no planeamento, organização, realização e avaliação dos resultados das “Jornadas/workshop no 

âmbito das Unidades de Apoio de Serviços”, na participação em diversas atividades associadas às 

comemorações do Dia do Exército, na elaboração de Anuários e Relatórios de Atividades e reorganização das 

unidades com responsabilidade na formação de Praças, enquanto centros de formação permanentes. 

Dotado de excecional competência técnica e de profunda experiência profissional na área da 

organização, merece especial relevo a forma proactiva e disponível como integrou diversos grupos de 

trabalho referentes a assuntos de capital importância para o Exército, como foram e são, o Modelo de 

carreira de praças, a integração das messes militares e cozinhas de confeção centralizada, a implementação 

do Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças Armadas (RAMMFA) e a implementação 

do SIG-RHV, nomeadamente, neste último caso, no que concerne à migração das estruturas orgânicas 

criadas pelo programa “Gestão de Quadros Orgânicos” e disponibilizadas na Base de Dados Única de 

Pessoal do Exército (BDUPE). 

Oficial com sólida formação militar, frontal, mas com inexcedível correção, cultiva em elevado grau 

as virtudes da lealdade, do sentido do dever e do espírito de missão, total dedicação ao serviço e permanente 

disponibilidade, qualidades sobejamente demonstradas no desempenho do seu cargo ou, como oficial mais 

antigo, em suplência, Chefe da Divisão.  
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Já na qualidade de Chefe da Repartição de Organização, tem cumprido com eficácia e eficiência 

todas as missões que lhe têm sido cometidas, evidenciando sempre uma elevada capacidade de resposta, 

mesmo quando em solicitações com curto pré-aviso temporal. Das tarefas atribuídas, entre outras, 

destacam-se os estudos elaborados quanto ao Decreto Regulamentar da Academia Militar e Portaria 

reguladora sobre a participação da Guarda Nacional Republicana na Academia, o processo da integração 

do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) como Unidade do Exército, seja 

no que concerne à legislação enquadrante ou à documentação estruturante e QO, assim como a 

reorganização das unidades de transmissões, designadamente no que respeita à definição da estrutura-modelo a 

implementar nos diferentes escalões e a segunda revisão dos QO do SF2014, atualmente em curso. 

O Tenente-Coronel Rui Alvarinho teve igualmente participação ativa e de relevo no estudo “pós-

COVID”, neste caso, sendo responsável pelo desenvolvimento da área no âmbito do Comando e 

Controlo/Comunicações e Sistemas de Informação e na liderança referente à elaboração dos Dashboards 

do Business Intelligence no âmbito do efetivo orgânico e do material orgânico. 

Merece igualmente destaque a continuação do seu envolvimento em diversos grupos de trabalho, 

nomeadamente os referentes ao sistema de saúde militar, a estudos no âmbito dos recursos humanos e 

revisão de publicações, nos quais demonstrou um elevado espírito de colaboração e vontade de responder 

e cumprir as missões que lhe foram confiadas em prol do Exército.  

No exercício das suas funções, o Tenente-Coronel Rui Alvarinho tem revelado ser possuidor de um 

apurado sentido missão, praticando em elevado grau a virtude da lealdade e demonstrando em todas as 

circunstâncias um inaudito espírito de sacrifício e uma abnegação exemplar, mostrando-se, por isso, digno 

de ocupar postos de maior risco e responsabilidade. 

Por todas as razões, características e capacidades antes elencadas, augura-se, seguramente, um futuro 

extremamente promissor para a carreira do Tenente-Coronel Rui Alvarinho, devendo os serviços por si 

prestados serem considerados distintos, relevantes e extraordinários, dos quais resultaram, 

indubitavelmente, brilho, honra e lustre para o Exército e para as Forças Armadas. 

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

 

Louvo o TCor Inf (06405694) Ricardo Manuel dos Santos Camilo, pelas relevantes qualidades 

pessoais e extraordinárias competências profissionais, evidenciadas ao longo dos últimos quatro anos em 

que desempenha funções na Repartição de Capacidades da Divisão de Planeamento de Forças do Estado-Maior 

do Exército. 

Inicialmente como Coordenador de Área, merece especial relevo a sua total abnegação, excecionais 

conhecimentos, dedicação e esforço que empenhou na consecução das responsabilidades que lhe foram 

atribuídas, nomeadamente as associadas à colaboração nos trabalhos de revisão da Lei de Programação 

Militar (LPM), que antecederam a aprovação da Lei n.º 2/2019 de 17 de junho, a coordenação de diversos 

projetos, assim como a coordenação dos grupos de trabalho e projetos LPM referentes às unidades de 

reconhecimento e de carros de combate, batalhões de infantaria mecanizados e sistemas de armas, anticarro, 

família de viaturas táticas e sistemas aéreos não tripulados, dos quais conseguiu, através da sua ação, obter 

excelentes padrões de desempenho. 

O seu elevado brio profissional e extraordinário sentido de dever e espírito de missão, permitiram-lhe, 

ainda, como Delegado do Land Capability Group – Land Engagement, planear e conduzir a reunião deste 

grupo de trabalho NATO, em novembro de 2019, nas instalações do Palácio Vilalva em Lisboa, com a 

participação de 40 delegados dos países aliados, do NATO HQ, do ACT e do ACO, a qual mereceu os mais 

rasgados elogios dos participantes.  

Merece ainda especial relevo a sua participação na divulgação dos processos de modernização e de 

reequipamento do Exército, inseridos nas Atividades Militares Complementares, das comemorações do Dia 

do Exército, em 2018 e 2019, no Portugal Air Summit 2019, painel de discussão subordinado à utilização 

de “drones” pelas Forças Armadas e Forças de Segurança, no acompanhamento e colaboração de projetos 

da European Defense Agency (EDA) e a sua participação, como orador, na conferência UAV Technology, 

em 2019, em Londres, subordinado ao tema “Tactical ISTAR Capability Development through Soldier-Launched 

UAS”. 
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A sua vasta experiência profissional e a sua competência técnica estão na génese da capacidade que 

teve para se constituir como um incansável dinamizador da Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

(IDI) no Exército, através da colaboração no processo de desenvolvimento do programa Sistemas de 

Combate do Soldado, ao abrigo dos protocolos estabelecidos com empresas da Base Tecnológica e 

Industrial de Defesa (BTID) e com centros de investigação do Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional, 

assim como na elaboração do regulamento para a concessão das marcas de qualificação (Army Tested e 

Combat Proven), atribuídas pelo Exército ao abrigo do Protocolo de Cooperação estabelecido com a 

Plataforma das Indústrias de Defesa (IdD) Nacionais. 

Já como Chefe da Repartição de Capacidades, importa salientar o excelente trabalho efetuado sob a 

sua coordenação no que concerne à elaboração dos Planos de Aquisições da LPM e do Programa de 

Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) 2020, pela supervisão 

de todas as áreas relacionadas com a metodologia da Gestão de Projetos e, em particular, pelo pragmatismo 

e profissionalismo como planeou e coordenou a realização das reuniões dos diferentes grupos de 

sincronização, pela coordenação do desenvolvimento e implementação de um Dashboard do Business 

Intelligence de apoio à decisão no âmbito dos projetos estruturantes da LPM, assim como na colaboração 

dos estudos referentes à necessidade de “reajustamento” da LPM para 2021 e 2022. 

Membro da Comissão de Avaliação e Acompanhamento na avaliação de novos projetos de IDI para 

2020, com financiamento do Exército, constituiu-se, nesta índole, assim como para o processo planeamento 

no âmbito do NATO Defense Planning Process (NDPP), no estudo sobre a avaliação dos impactos da 

situação pandémica COVID-19, no desenvolvimento de capacidades, no âmbito do vetor de 

desenvolvimento material e, mais recentemente, no Exército, como coordenador dos estudos sobre a 

atribuição de fundos europeus às Forças Armadas, como um imprescindível colaborador do Chefe da 

Divisão. Razões porque devem qualificar o Tenente-Coronel Ricardo Camilo como um inegável 

contribuinte e reconhecer o seu esforço para a modernização do Exército.  

Pelo facto de possuir uma extraordinária facilidade de comunicação e persuasão, aliada a um perfeito 

conhecimento das suas capacidades, uma natural aptidão e capacidade de iniciativa, nunca esmorecendo 

perante as adversidades, conseguiu incutir no pessoal sob a sua chefia, pelo exemplo, um muito elevado 

espírito de corpo, de abnegação e confiança na execução das mais diversas tarefas, mesmo as mais 

complexas, conquistando a sua estima e consideração. 

Pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, pelo seu grande sentido de responsabilidade 

e de camaradagem e pelo elevado espírito de sacrifício e de obediência e correta atitude ética que revelou, 

assim como pelas características e capacidades antes evidenciadas, augura-se, seguramente, um futuro 

extremamente promissor para a carreira do Tenente-Coronel Ricardo Camilo, devendo os serviços por si 

prestados serem considerados distintos, relevantes e extraordinários, dos quais resultaram, 

indubitavelmente, brilho, honra e lustre para o Exército e para as Forças Armadas. 

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

 

O TCor Tm (13580785) João Paulo Gomes Ferreira, que presta serviço no Gabinete Nacional de 

Segurança (GNS) desde março de 2003, passa na presente data à situação de reserva e cessa as suas funções 

neste Gabinete. 

Militar experiente, eficiente, rigoroso, competente, detentor de profundos conhecimentos 

técnicoprofissionais e elevada capacidade de organização, alia a estes atributos a vontade constante de bem 

servir, granjeando todo o apreço e reconhecimento daqueles com quem serviu, valorizando e prestigiando 

a organização, e através desta, a imagem do país junto das organizações em que representou Portugal. 

A sua elevada capacidade de trabalho e espírito de abnegação contribuíram para que no posto de 

Capitão, ainda ao serviço do Exército, passasse a exercer junto do GNS, desde 10 de outubro de 2001, as 

funções de representante de Portugal no Conselho de Segurança dos Programas de Radionavegação por 

Satélite da Comissão Europeia, função exercida com padrões de execução marcadamente superiores e 

reconhecidos através de público louvor que lhe permitiram granjear o reconhecimento e a consideração 

para que, em março de 2003, se juntasse definitivamente a este Gabinete, assumindo as funções de 

representante de Portugal no Conselho de Segurança da Agência Espacial Europeia. 
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Nas funções de adjunto do Chefe do Registo Central, exercidas de julho de 2005 a janeiro de 2014, 
foram-lhe reconhecidas excelentes qualidades, das quais se realçam o elevado sentido de responsabilidade 
e capacidade de decisão, aliados à pratica da lealdade frontal e da sã camaradagem, e que, associados à sua 
experiência profissional, foram determinantes para a proteção e salvaguarda das matérias classificadas, 
emanadas das organizações internacionais de que Portugal faz parte, nomeadamente, da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da União Europeia (UE), da Agência Espacial Europeia (AEE), da 
extinta União da Europa Ocidental (UEO), bem como de organismos nacionais e estruturas internas. 

Chefe da Equipa Multidisciplinar da Segurança do Geoespaço desde 24 janeiro de 2014, em 
consideração às responsabilidades que vinha acumulando nesta área, de que se destacam a de representante 
de Portugal no Comité de Segurança do Programa Copernicus/GMES da Comissão Europeia, desde 
fevereiro de 2011, por nomeação de Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Já como Chefe da Equipa Multidisciplinar de Segurança do Geospaço, foi nomeado como representante 
de Portugal junto de outras organizações e fóruns internacionais, das quais se destacam, o Grupo de Peritos 
Governmental Satellite Communications do Programa da Comissão Europeia, GOVSATCOM, desde março 
de 2014, por nomeação de Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência, membro do Grupo de Projeto 
Space Surveilence and Tracking por Despacho do Ministro da Defesa Nacional, de 25 de outubro de 2017, 
representante de Portugal como perito de Segurança no Grupo Security Scrutiny do Comité H2020, Secure 
Societies da Comissão Europeia desde abril de 2018 e ainda como representante de Portugal no Comité de 
Segurança do Projeto Europeu Space Surveilance and Tracking, desde 11 de dezembro de 2018, funções estas 
exercidas com distinção e com relevantes resultados, consubstanciados no excecional zelo e notável postura 
de militar disciplinado e equânime e de cidadão votado ao progresso da Nação, contribuindo assim 
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do GNS. 

A sua capacidade de bem servir e a dedicação ao serviço, associadas à sua anterior experiência como 
adjunto do Chefe do Registo Central, permitiram-lhe, durante o ano de 2015, assumir, em acumulação, a 
Chefia do Registo Central, dando prova da sua prestimosa colaboração, sagaz determinação e vontade de 
bem cumprir. Militar íntegro, revelou, no desempenho de todas as funções que lhe foram confiadas, 
excecionais qualidades e virtudes militares, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade, 
abnegação, elevado espírito de sacrifício e de obediência e competência profissional. Simultaneamente, 
soube sempre criar e manter fortes relações humanas e de camaradagem, granjeando naturalmente o 
respeito e a consideração de quantos com ele tiveram o privilégio de privar e servir. 

Assim, é com inteira justiça que, ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 
64.º do Regulamento de Disciplina Militar, em conjugação com a alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo 
Regulamento e da alínea e) do n.º 2 do artigo 7.º, do Estatuto do Pessoal Dirigente, louvo o Tenente-Coronel 
João Paulo Gomes Ferreira, pelos serviços que prestou ao longo destes dezassete anos neste Gabinete, bem 
como pelo conjunto de qualidades humanas, militares e profissionais que colocam em evidência o elevado 
desempenho conseguido nesta sua comissão de serviço, contribuindo de forma assinalável para a eficiência, 
prestígio e cumprimento da missão do Gabinete Nacional de Segurança, considerando os seus serviços 
extraordinários, relevantes e distintos de que resultaram honra e lustre para o Exército, para as Forças 
Armadas e para Portugal. 

13 de agosto de 2020. — A Autoridade Nacional de Segurança, António José Gameiro Marques, 
Contra-Almirante. 

(Louvor n.º 371/20, DR, 2.ª Série, n.º 188, 25set20) 

 
Louvo, por proposta do Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, o SCh Mat (03933288) 

Carlos Manuel Pinto dos Reis, pela forma excecionalmente competente, dedicada e prestigiante como 
tem desempenhado as funções de catalogador e coordenador técnico no Centro Nacional de Catalogação 
(CNC), da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN). 

Na qualidade de catalogador mais experiente e coordenador técnico do CNC, o Sargento-Chefe Carlos 
Reis, sempre teve uma postura altamente interessada e pró-ativa que lhe permitiu, por um lado, consolidar os 
seus vastos conhecimentos de catalogação OTAN, por outro, propor medidas tendentes à melhoria da 
catalogação nacional. Neste âmbito, tornou-se um conselheiro técnico excecional do chefe do CNC, pois colocou 
os seus profundos conhecimentos técnicos ao serviço da imprescindível transformação da catalogação nacional 
para poder cumprir os requisitos de qualidade impostos pelo Comité para a Catalogação OTAN (AC/135). 
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Os seus extraordinários contributos nessa transformação foram essenciais para o CNC poder emitir 

instruções técnicas de catalogação e alterar processos e procedimentos no Sistema Nacional de Catalogação, 
tanto ao nível do programa de catalogação SPCAT II, como das relações com as Secções de Catalogação 
dos Ramos das Forças Armadas. Estas ações permitiram ao CNC retomar o controlo de todas as atividades 
da catalogação nacional. A melhoria de resultados decorrentes dessas alterações, ocorridas nos últimos seis 
anos, tem sido extraordinária e o CNC de Portugal conseguiu entrar no lote restrito de países do Sistema 
OTAN de Catalogação com resultados de excelência em todos os parâmetros de qualidade. Em todos e cada 

um dos aspetos mencionados, o contributo do Sargento-Chefe Carlos Reis na conceção, desenvolvimento 
e implementação foi de extrema importância. 

Também no âmbito da colaboração internacional, com os órgãos técnicos do AC/135 e com os 
National Codification Bureaux dos outros 62 países aderentes ao Sistema OTAN de Catalogação, o 
Sargento-Chefe Carlos Reis tem demonstrado uma elevadíssima competência técnica. Representante 
português nas reuniões da “Comissão A” do AC/135, fórum de discussão de assuntos técnicos da 

catalogação OTAN, rapidamente as suas intervenções assertivas e de alta qualidade levaram a que fosse 
convidado para participar noutros grupos de trabalho do AC/135. O trabalho realizado nestes grupos de 
trabalho tem sido frequentemente alvo de rasgados elogios por parte dos líderes dos grupos, sendo, portanto, 
motivo de orgulho para o CNC de Portugal. Por outro lado, essa participação tem permitido ao CNC 
conhecer profundamente o Sistema OTAN de Catalogação, retirar benefícios desta experiência acumulada 
e aplicá-la na transformação do Sistema Nacional de Catalogação. Por último, a excelência dos seus 

conhecimentos técnicos tem permitido a Portugal promover propostas de alteração às regras da catalogação 
OTAN, de acordo com os nossos interesses e necessidades, algo que o Sargento-Chefe Carlos Reis 
conseguiu obter por três vezes, facto inédito na história da catalogação em Portugal. 

Militar muito disciplinado, zeloso, abnegado, de carácter íntegro e com elevado espírito de missão, 
tem pautado a sua conduta pelo culto das virtudes da lealdade e camaradagem, tendo com isso granjeando 
a confiança e estima de superiores e admiração dos camaradas. 

Pelas razões expostas, é da mais elementar justiça manifestar o reconhecimento público pelas 
excecionais qualidades militares, elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e 
relevantes qualidades pessoais evidenciados pelo Sargento-Chefe Carlos Reis no exercício das suas 
funções, considerando os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e muito distintos, dos 
quais resultam honra e lustre para a Defesa Nacional e para o país. 

16 de setembro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 592/20, DR, 2.ª Série, n.º 193, 02out20) 

 
Louvo o SCh AdMil (11279486) José de Freitas Vieira, pela forma exemplar, honrosa, 

extremamente dedicada e competente como desempenhou as funções de Adjunto do Diretor nos últimos 

dois anos e dez meses de serviço na Direção de Finanças (DFin), revelando em todos os atos elevada 
competência profissional e excecionais qualidades e virtudes militares. 

Sargento que sempre norteou a sua conduta pela retidão de carácter, onde sempre que foi questionado 
a aconselhar o Diretor, soube sempre responder com as propostas e soluções mais adequadas, demonstrando 
com o seu bom senso, espírito de obediência e extraordinário desempenho, ser credor da confiança e estima 
que a Direção nele depositou.  

Evidenciou elevado espírito de bem servir e discernimento, contrabalançando o seu dever de tutela, 
com o seu dever de obediência, conseguindo dessa forma ser o pêndulo que as funções de Adjunto do 
Diretor muitas vezes exigem, contribuindo inequivocamente com as suas ações, para encorajar o espírito 
de corpo, a coesão e a projeção da boa imagem da DFin, tornando-o num exemplo de referência para a 
categoria de Sargentos que tão distintamente representa. 

Militar com uma invulgar capacidade de adaptação, extraordinário empenho e uma vontade de bem 

servir em todas as circunstâncias, privilegiando a lealdade, a afirmação constante de elevados dotes de 
carácter e a clareza de atitudes no relacionamento com todos aqueles que lhe estavam próximos, nunca se 
poupou a esforços para que as tarefas a seu cargo fossem cumpridas com prontidão, clarividência e 
transparência, apresentando propostas normalmente ajustadas, oportunas e consequentes, sustentadas na 
defesa permanente dos valores militares, constituindo-se assim num elemento importante no processo de 
tomada da decisão do seu Diretor. 
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Possuidor de uma elevada preparação técnico-profissional e de uma sólida formação e cultura militar, 

evidenciou-se pela abnegação, honestidade e espírito de missão, pela forma como desempenhou, em 

acumulação, as funções de assessor para a gestão do quadro de Sargentos de Administração Militar 

(ADMIL), em apoio do Presidente do Conselho do Serviço de ADMIL, contribuindo com elevado 

dinamismo e excecional empenho para a prossecução dos objetivos e missões atribuídas ao Serviço de 

ADMIL. 

A sua permanente dedicação, disponibilidade e pragmatismo, a sua elevada capacidade de análise, 

aliados a claros critérios de objetividade, racionalidade, sensatez e procura de consensos, muito 

contribuíram para uma criteriosa e eficiente gestão do quadro dos Sargentos de ADMIL, merecendo 

especial referência a elaboração de pareceres e propostas, procurando sempre compatibilizar o primado do 

interesse da Instituição, com as necessidades manifestadas pelas U/E/O e as aspirações dos militares. 

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais 

qualidades, virtudes militares e pessoais que creditam o Sargento-Chefe Vieira, como sendo um militar de 

elevada craveira, que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, 

em que se relevam a lealdade, o espírito de sacrifício, a abnegação física e moral, devendo por isso os 

serviços por si prestados serem considerados extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra 

e lustre para a Pátria e para a Instituição Militar. 

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

 

Louvo o SCh Mus (07075985) José António Alves Marques, pela forma altamente profissional, 

competente e dedicada como, ao longo dos últimos dois anos, exerceu funções que lhe foram atribuídas na 

Banda Sinfónica do Exército (BSE). 

No desempenho do cargo de Subchefe da BSE, merece especial destaque a sua prestação nos 

concertos solidários efetuados em Queluz numa parceria entre o Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 e 

a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Queluz e Belas, revelando elevada competência profissional 

e aprumo irrepreensível.  Ainda neste âmbito, quando chamado a exercer funções de chefia, em cerimónias 

militares, o seu desempenho foi alvo de rasgados elogios públicos por inúmeras entidades militares, 

realçando o seu brio, rigor e camaradagem, caracterizados por uma permanente disponibilidade, abnegação 

e espírito de sacrifício. 

Na coordenação e supervisão da Secção de Apoio da Banda do Exército, evidenciou um inegável 

espírito de bem servir ao gerir os recursos de uma forma irrepreensível, contribuindo para a eficácia e o 

bom funcionamento da Banda como um todo. Também na gestão dos recursos humanos, o seu caráter firme, 

revelador de um permanentemente bom senso e zelo, foram determinantes para a coesão de todo o grupo 

que se refletiu posteriormente no resultado global, amplamente reconhecido por todos, manifestando 

invulgar capacidade de trabalho e espírito missão.  

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares, das quais se destacam, os dotes de caráter, a 

lealdade e obediência, é justo reconhecer os serviços prestados pelo Sargento-Chefe Marques como 

relevantes e de elevado mérito, tendo contribuído significativamente para o prestígio e cumprimento da 

missão da Banda do Exército, do Comando do Pessoal e do Exército. 

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

 

Louvo o SCh Mus (10035090) Alberto César Carreira Lages, pela forma extraordinariamente 

competente, responsável e dedicada, como, ao longo dos últimos dois anos, exerceu as funções que lhe 

foram atribuídas ao serviço da Banda do Exército. 

Como executante é considerado um músico de referência em todo o País, como demonstram os vários 

convites para integrar orquestras, ministrar workshops e participar em vários eventos relacionados com a 

prática musical do clarinete, demonstrando elevada competência profissional e excecional qualidade de 

desempenho.  

Na função de chefia do seu naipe, revelou grande capacidade de liderança na coordenação da 

preparação dos concertos e cerimónias militares, garantindo que os seus pares muito contribuíssem para a 

reconhecida qualidade das atuações da Banda, evidenciando elevado espírito de sacrifício e abnegação. 
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Na área da formação teve um extraordinário desempenho na coordenação da elaboração dos 

referenciais dos vários cursos ministrados neste órgão musical, destacando-se o Curso de Formação de 

Sargentos – Curso Técnico Superior Profissional músicos e clarins. Nesse âmbito, participou em várias 

reuniões com vista à criação da Unidade Politécnica Militar onde a qualidade das suas intervenções foram 

referenciadas e o modelo por si elaborado considerado como o modelo a ser instituído pelas restantes 

Bandas das Forças Armadas, contribuindo assim para a promoção da imagem e correspondente prestígio 

do Exército. 

Também no âmbito das cerimónias militares em que desempenhou funções de chefia, a sua 

permanente disponibilidade e vontade de bem servir, foram por inúmeras entidades militares alvo de 

rasgados elogios públicos, realçando o seu brio, rigor e profissionalismo, evidenciando permanente 

disponibilidade para o serviço, espírito de sacrifício e abnegação.  

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares evidenciadas, de que se destacam os elevados dotes 

de caráter, a lealdade e obediência, é o Sargento-Chefe Lages merecedor de que os serviços por si prestados 

sejam considerados como relevantes e de elevado mérito. 

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

 

Louvo o SCh SGE (02903391) José Domingos Camilo Maranga, pelo empenho, dedicação, 

lealdade, sentido de responsabilidade e competência profissional, patenteados ao longo dos últimos dois 

anos, no exercício das suas funções no Estado-Maior do Exército. Colocado, em outubro de 2018, na 

Divisão de Doutrina, Normalização e Lições Aprendidas, destacou-se de um modo ímpar no cargo de 

Sargento-Adjunto da Chefia onde assegurou os assuntos administrativos da Divisão, em particular os 

referentes às áreas do pessoal, do material e da correspondência, cotando-se como um precioso colaborador 

do Chefe de Divisão. Cumulativamente e na qualidade de Sargento-Adjunto da Repartição de Doutrina, 

destacou-se na atividade de produção de publicações, tanto através da elaboração e do controlo eficaz do 

expediente, como na preparação das reuniões dos grupos constituídos e na atualização dos textos que são 

posteriormente disponibilizados. Aquando da necessária reformulação do portal da Repartição de Doutrina, 

o Sargento-Chefe Camilo Maranga demonstrou grande dinamismo e aptidão para bem servir nas mais 

variadas circunstâncias, colaborando de forma esclarecida para a consecução dos objetivos superiormente 

determinados. 

A partir de maio de 2019, colocado na Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército, no 

desempenho das funções de Chefe da Subsecção de Vencimentos da Secção de Pessoal da Unidade de 

Apoio do Estado-Maior do Exército, revelou, de forma inegável, excecionais qualidades e virtudes 

militares, salientando-se o trabalho profícuo e competente realizado no âmbito do planeamento, 

organização e coordenação das inúmeras tarefas e atividades desenvolvidas, relacionadas com o 

processamento de remunerações e ajudas de custo dos militares bem como dos vencimentos, trabalho 

extraordinário e suplemento remuneratório dos trabalhadores do Mapa de Pessoal Civil do Exército (MPCE), 

colocados no Estado-Maior do Exército e Órgãos administrativamente apoiados. O Sargento-Chefe Camilo 

Maranga, demonstrou ser possuidor de excelentes qualidades de trabalho, um elevado espírito de sacrifício, 

abnegação e obediência, tendo evidenciado sólidos conhecimentos e larga experiência na área dos vencimentos, 

colocados em prática no acompanhamento dos atos relativos ao processamento de abonos e ajudas de custo. 

É de revelar o trabalho realizado no envio atempado dos mapas de alterações individuais e coletivas (MIA 

e MCA) à Repartição de Abonos da Direção dos Serviços de Pessoal, bem como o apoio técnico aos vários 

Organismos onde prestam serviço militares do Exército colocados em prestação de serviço fora do ramo.  
Do conjunto de atividades desenvolvidas pelo Sargento-Chefe Camilo Maranga, destaca-se, pela sua 

importância e valor, o apoio e colaboração prestada ao Oficial de Pessoal em todo o trabalho desenvolvido 
no âmbito da aplicação do “Princípio do Utilizador/Pagador”, nos processos de aumento/abate ao sistema 
de vencimentos do Exército dos militares que iniciam a colocação/regressam ao ramo por terem 
iniciado/terminado a comissão de serviço fora do ramo ou regressados de missões e cargos no estrangeiro, 
contribuído de forma significativa para que fossem cumpridos os prazos e datas estabelecidos na legislação 
e regulamentos em vigor. Neste âmbito, o Sargento-Chefe Camilo Maranga demonstrou, mais uma vez, um 
elevado espírito de missão e pragmatismo que aliado à sua sensatez, ponderação, frontalidade e 
disponibilidade para o serviço, lhe permitiu encarar a particularidade e complexidade destes trabalhos de 
uma forma pacífica e organizada, contribuindo decisivamente para a resolução das situações anómalas e 
problemas que foram surgindo, tendo sabido sempre informar de forma esclarecida sobre todas as questões 
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relativas ao referido princípio. É ainda de salientar o profissionalismo e competência demostrados na 
supervisão, verificação e controlo de todo o trabalho desenvolvido na secção, nomeadamente, na elaboração 
de processos de trabalho suplementar, suplemento remuneratório dos trabalhadores do MPCE, atribuição 
de suplemento de residência, atribuição de abono de família para crianças e jovens e subsídio por deficiência 
e processos de alimentação em numerário. 

Militar disciplinado, dotado de sólida formação cívica e castrense, organizado, metódico e 
extraordinariamente dedicado, o Sargento-Chefe Camilo Maranga conseguiu granjear o respeito estima e 
consideração de todos os que consigo privaram, constituindo-se, pela afirmação constante de elevados dotes 
de carácter, como um sargento distinto, que colocou sempre os interesses do serviço em primeira prioridade, 
numa afirmação constante de reconhecida coragem moral, sendo de inteira justiça reconhecer publicamente 
as relevantes qualidades pessoais e profissionais e as notáveis virtudes militares, merecendo desta forma 
ser apontado como exemplo a seguir e os serviços por si prestados, que contribuíram significativamente 
para a eficiência, prestigio e cumprimento da missão da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército, 
serem considerados extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra e lustre para o Exército. 

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

Louvo o SAj Tm (12776590) José Manuel de Oliveira Gonçalves pelas excecionais qualidades e 
virtudes militares exibidos na forma profissional como tem cumprido as suas funções nesta Polícia 
Judiciária Militar (PJM), ao longo dos últimos sete anos. 

Como Investigador na Unidade de Investigação Criminal, revela elevados dotes de carácter e 
competência profissional, bem como um reconhecido, reputado especializado conhecimento técnico na área 
do armamento, demonstrado pela sua atuação nos diversos processos em que intervém, que aliado a uma 
permanente disponibilidade e abnegação, em muito contribui para o bom andamento e sucesso dos inquéritos. 

Chamado a participar na criação do Núcleo Museológico da Polícia Judiciária Militar, em 
acumulação com a sua função de investigador na 13.ª Equipa de Investigação Criminal, teve uma 
participação extremamente profícua e meritória, principalmente no respeitante à classificação, catalogação, 
exposição e conservação do acervo museológico para memória futura, já gracejada pelas entidades 
visitantes do Núcleo, em muito prestigiando a PJM. 

Pelos atributos referidos, a que alia o culto da lealdade, espírito de sacrifício e de obediência,  é 
o Sargento-Ajudante, José Gonçalves digno de que os serviços por si prestados sejam publicamente 
enaltecidos e reconhecidos como relevantes e de muito mérito, em muito tendo contribuído para o 
cumprimento da missão desta PJM. 

01 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar, Paulo Manuel José Isabel, 
Comodoro. 

(Louvor n.º 381/20, DR, 2.ª Série, n.º 192, 01out20) 

 
Louvo o 1Sarg Tm (04502806) Jorge Nuno Piedade Rodrigues, pelo elevado espírito de sacrifício 

e de obediência, dedicação e eficácia como tem desempenhado as suas funções, no Centro de Comunicações 
da Presidência da República, ao longo dos últimos dois anos e seis meses. 

Prestando serviço no Setor de Manutenção do Centro de Comunicações, revelou ser possuidor de 
elevada competência profissional, contribuindo, com a sua conduta extremamente organizada, dinâmica e 
empreendedora, para o expressivo sucesso de todas as missões em que participou, nomeadamente nos 
apoios aos diversos eventos no Palácio de Belém e no exterior, incluindo no estrangeiro, demonstrando, 
pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, um extraordinário desempenho. 

Pela sua esmerada educação e total entrega ao serviço, aliadas às excecionais qualidades e virtudes 
militares, de onde se destacam a sua lealdade e abnegação, o Primeiro-Sargento Jorge Rodrigues granjeou 
a admiração e a amizade de todos aqueles que com ele têm privado, pelo que é digno de ser apontado ao 
respeito e consideração pública, devendo os serviços por si prestados, de que resultou honra e lustre para a 
instituição militar e em especial para o Exército, ramo das forças armadas a que pertence, ser considerados 
significativos e de muito mérito. 

03 de setembro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

(Louvor n.º 374/20, DR, 2.ª Série, n.º 190, 29set20) 
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II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Adidos, Quadro e Supranumerários 

 

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

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

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

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

Posto  A/S  NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde 

 Anterior  Atual  

 
Cor Cav (03763787) Paulo Jorge Rodrigues Quadro art.º 173.º Adido alínea b)  27-08-20 

   Ramos   n.º 2 do art.º 174.º  

TCor Inf (00602185) António Carlos Pinto Prata Quadro art.º 173.º Adido alínea f)  20-08-20 

     n.º 2 do art.º 174.º  

TCor AdMil (01312685) José Francisco Madureira Quadro art.º 173.º Adido alínea f)  21-08-20 

   dos Santos  n.º 2 do art.º 174.º  

TCor Inf (09266294) Bruno Miguel Clara Quadro art.º 173.º Adido alínea b)  23-08-20 

   Fernandes Gaspar Mendes  n.º 2 do art.º 174.º  

(Despacho 31ago20) 

 

Passagem à Situação de Reserva 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem para a 

situação de reserva nos termos da alínea a) do n.º 1 do Artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data que a cada um se indica: 

 

 Posto A/S NIM Nome Data Reserva 

 

 MGen   (02372981) Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis 03-08-19 

 BGen  (14347681) Nuno António Martins Canas Mendes 22-11-19 

 Cor Art  (03040483)  Carlos Alberto Borges da Fonseca 19-07-19 

 Cor Inf (10884983)  Nuno Domingos Marques Cardoso 05-08-19 

 Cor Inf  (06341683)  José Manuel Pires Contramestre 13-08-19 

 Cor Tm  (13385883) Álvaro Domingos Marques Moleiro 20-08-19 

 Cor Mat  (00253282)  José Manuel Valente Castelhano 10-09-19 

 Cor Inf (10995883)  José António Teixeira Leite 16-09-19 

 Cor Inf (05303583)  Jorge Manuel Sequeira Iglésias 28-09-19 

 Cor Eng  (07233182)  Augusto de Barros Sepúlveda 28-09-19 

 Cor Mat  (00610382)  José Manuel Jorge da Costa Roldão 14-10-19 

 Cor Inf  (07317783)  João Alexandre Jesus da Silva Correia Franco 16-10-19 

 Cor Cav  (09407383)  António Nuno Reis Carrapatoso Marcos de Andrade 21-10-19 

 Cor Inf (06979783) Carlos Manuel Alves Batalha da Silva 20-11-19 

 Cor Inf (03864983) Bruno da Silva Brito 23-11-19 

Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior 

do Exército. 

28 de julho de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel 

Rodrigues Lopes, Major-General. 

(Despacho n.º 8 559/20, DR, 2.ª Série, n.º 174, 07set20) 
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem para a 

situação de reserva nos termos da alínea c) do n.º 1 do Artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data que a cada um se indica: 

 

 Posto A/S NIM Nome Data Reserva 

 

 Cor AdMil (16357684) Luís Artur Alves Rita 07-10-19 

 Cor Tm (16911084) Vítor Manuel de Paiva Duarte 05-11-19 

 Cor Farm (02334384) Mário João Gonçalves Roque 16-12-19 

 Cor Mat (06780784) João Paulo Barreiros Pereira da Silva 17-12-19 

 Cor Inf (10663685) José António Emídio Martins Ruivo 17-12-19 

 Cor Cav (12002185) Carlos Nuno Gomes e Simões de Melo 17-12-19 

 Cor AdMil (16106184) José Manuel Almeida de Rodrigues Gonçalves 17-12-19 

 Cor Art (18565583) Luís Manuel Garcia de Oliveira 23-12-19 

 Cor Inf (06935985) Paulo Alexandre Parreira Bilro 23-12-19 

 Cor Tm (04844285) Manuel Carvalho Vinhas 30-12-19 

 Cor Tm (01860184) Fernando Dias de Matos 31-12-19 

 TCor TPesSecr (09155985) Paulo José Belo Furtado 17-12-19 

 TCor CBMus (03177083) Fernando Manuel Cosme Moreira 29-12-19 

 TCor SGE (16803782) João Manuel Sousa Cardoso Cachucho 30-12-19 

 TCor TTrans (06479885) Rui Manuel Fonseca Seixas 30-12-19 

 Maj TManMat (11379485) José Maria Sendas Vaz 30-12-19 

 SMor Art (13660183) António Romão Figueiras Lourenço 16-12-19 

 SMor Tm (01088184) José Manuel dos Santos Inácio 17-12-19 

 SMor SGE (08310284) José Gomes de Carvalho 17-12-19 

 SMor Eng (10228684) Rui José Ferreira Sousa Casimiro 18-12-19 

 SMor Tm (07215384) Mário Augusto Santos Perdigão 20-12-19 

 SMor Inf (11855983) Octávio Manuel Martins Alves Diz 20-12-19 

 SMor Tm (01483885) Luis Alberto da Silva Reis 20-12-19 

 SMor Tm (00577085) Manuel Gonçalves Estrada de Sousa 23-12-19 

 SMor Art (00054585) Francisco José Correia Carpinteiro 23-12-19 

 SMor Tm (04912883) Henrique Humberto Ferreira Teixeira da Rocha 23-12-19 

 SMor Inf (00934284) Carlos Alberto Duarte Fontes 23-12-19 

 SMor Art (06121682) José Casado Marques 23-12-19 

 SMor Cav (03402981) José Manuel de Jesus Francisco 23-12-19 

 SMor Tm (06091184) João Soares Fernandes Ribeiro 23-12-19 

 SMor Art (08400883) Paulo Jorge Vaz Pereira 23-12-19 

 SMor Art (10684983) José Manuel Machado Figueira 23-12-19 

 SMor Cav (13279883) Virgílio António Tiago Ferreira 23-12-19 

 SMor AdMil (09245683) Manuel Claudino Pinto Machado 23-12-19 

 SMor Trans (17132783) Urbano José Rosado da Senhorinha 23-12-19 

 SMor PQ (04208484) Luis de Pina 23-12-19 

 SMor Inf (18362584) Luis Filipe Ferreira Antunes 27-12-19 

 SMor Cav (00422684) Jorge Manuel Baptista Pires 27-12-19 

 SMor Mat (03892785) Fernando da Costa Branco 30-12-19 

 SMor Mat (10483784) Júlio Manuel da Silva Peixoto 30-12-19 

 SMor Tm (18144283) Luís Alexandre Bandeiras Moutinho 30-12-19 

 SMor Art (15206383) Delfim António Alves Carmona 30-12-19 

 SMor Mat (11185883) António Manuel Mendes de Matos 30-12-19 

 SMor Mat (10357784) António Augusto Dias Meneses 30-12-19 

 SMor Inf (18902485) António Manuel Janelas Ferreira 30-12-19 

 SMor Mat (09469582) Alfredo António Gouveia 30-12-19 

 SMor Inf (14005785) Paulo Jorge da Costa Inácio 30-12-19 

 SMor Eng (15262384) João Albino da Costa Viães 31-12-19 
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 Posto A/S NIM Nome Data Reserva 

 

 SMor Art (17308583) António Manuel Matias Lopes 31-12-19 

 SCh SGE (01578485) António do Carmo Morais Brás 15-12-19 

 SCh Inf (13044285) Paulo Manuel Alfaiate Poupino 16-12-19 

 SCh Mat (11667685) Mário João da Fonseca Pinto 16-12-19 

 SCh Tm (15930885) José Francisco Neto 16-12-19 

 SCh Mat (04801685) José António Trindade Parente 21-12-19 

 SCh SGE (16891185) António João Ramalho Belém 30-12-19 

 SCh Inf (15924085) José Augusto Alves Dinis 30-12-19 

 1Sarg Aman (14400484) Armindo Manuel Pinto da Costa 31-12-19 

Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior 

do Exército. 

29 de julho de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel 

Rodrigues Lopes, Major-General. 

(Despacho n.º 9 016/20, DR, 2.ª Série, n.º 184, 21set20) 

 

 

 

III — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES 

 

Nomeações 

 

O Decreto Regulamentar n.º 8/2015, de 31 de julho, define a missão, atribuições e o tipo de 

organização interna da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN). 

Por seu turno, a Portaria n.º 283/2015, de 15 de setembro, estabeleceu a estrutura nuclear da DGRDN 

e as competências das respetivas unidades orgânicas, designadas direções de serviços, e fixou em dezasseis 

(16) o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e em uma (1) a dotação máxima de chefes de equipas 

multidisciplinares; 

Considerando que o lugar de Chefe da Divisão de Indústria Logística e Investigação e 

Desenvolvimento (DIL), criado por meu despacho de 25 de setembro de 2015, se encontra vago; 

Considerando que, face às múltiplas competências atribuídas à DIL, torna-se imprescindível e 

urgente assegurar o seu normal funcionamento; 

Considerando que o Tenente-Coronel Manuel Fortunato Mendes Marques preenche os requisitos 

legais e possui o perfil e a necessária experiência e aptidão técnica para o exercício das funções inerentes 

ao cargo em apreço, conforme síntese curricular anexa: 

1 — Nomeio, em regime de substituição, o TCor Mat (01405085) Manuel Fortunato Mendes 

Marques, no cargo de Chefe da Divisão de Indústria Logística e Investigação e Desenvolvimento, nos 

termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão 

atual, conjugados com o n.º 9 do artigo 21.º da mesma Lei. 

2 — O ora nomeado fica autorizado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, a optar pela remuneração que lhe é devida pela categoria de origem. 

3 — É revogado o meu Despacho n.º 3 176, de 22 de março de 2019, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, N.º 58, de 22 de março de 2019. 

4 — O presente despacho de nomeação produz efeitos a 01 de setembro de 2020. 

01 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto António 

Rodrigues Coelho. 
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Síntese curricular 

 

Dados Pessoais: 

Nome: Manuel Fortunato Mendes Marques 

Data de Nascimento: 12 de abril de 1964 

NIM: 01405085 

Posto/data: Tenente-Coronel/01 de janeiro de 2015 

Ramo/Arma: Exército/Material Engenharia 

 

Habilitações literárias: 

Licenciatura em Ciências Militares — Curso de Material Eletrotecnia — Academia Militar; 

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores — Instituto Superior Técnico; 

Pós-graduação em Engenharia de Gestão da Manutenção — Instituto Soldadura e Qualidade. 

 

Colocações: 

Escola Prática do Serviço de Material; 

Direção do Serviço de Material; 

Estado-Maior do Comando da Logística; 

NATO Helicopter Management Agency; 

Oficinas Gerais de Material de Engenharia; 

Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa. 

 

Experiência Profissional: 

Comandante do Pelotão de Material Auto no Batalhão do Serviço de Material; 

Comandante da Companhia Manutenção Material Auto no Batalhão do Serviço de Material; 

Chefe da Secção de Reabastecimento da Repartição de Manutenção da Direção Serviço de Material; 

Chefe da Secção de Materiais Elétricos e Gerais da Repartição de Material da Direção Serviço de Material; 

Adjunto técnico Programa de Helicópteros do Exército no Comando da Logística; 

Field Data Management Coordinator na NAHEMA; 

Chefe dos Serviços Gerais das Oficinas Gerais de Material de Engenharia; 

Chefe dos Serviços de Contabilidade das Oficinas Gerais de Material de Engenharia; 

Assessor na Direção de Serviços Projetos, Industria, I&D e Logística da Direção-Geral de Armamento 

e Infraestruturas de Defesa. 

 

Formação complementar: 

Certificação European Senior Logistician — European Logistics Association; 

NATO Defence Procurement Management Course — IAGB; 

NATO Logistics Course — NATO SCHOOL; 

NATO Logistics Operational Planning Course — NATO SCHOOL; 

Curso de Promoção a Capitão — Escola Prática Serviço de Material; 

Curso Promoção a Oficial Superior — Instituto de Altos Estudos Militares; 

Curso Formação Inicial à Gestão de Projetos — Bright Partners Academy. 

 

Condecorações: 

Medalha da Defesa Nacional de 2.ª classe; 

Medalha de D. Afonso Henriques, Mérito do Exército de 2.ª Classe; 

Medalha de D. Afonso Henriques, Mérito do Exército de 3.ª Classe; 

Medalha de Comportamento Exemplar — Grau Ouro; 

Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, com a legenda FRANÇA. 

(Despacho n.º 9 125/20, DR, 2.ª Série, n.º 188, 25set20) 
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1 — Para efeitos do disposto no artigo 20.º e nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 22.º, ambos do 
Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, na sua atual redação, em articulação com o n.º 2 do artigo 38.º do 
Decreto-Lei n.º 45/2019, de 01 de abril, designo, em substituição, o TCor SGE (17607180) Victor Manuel 
Silva Cabrita, para o cargo de Comandante Operacional Distrital do Comando Distrital de Operações de 
Socorro de Beja, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

2 — O Tenente-Coronel Victor Manuel Silva Cabrita, conforme nota curricular publicada em anexo 
ao presente despacho, detém a aptidão, a idoneidade, a experiência e a competência profissional, para o 
desempenho das funções inerentes ao cargo de Comandante Operacional Distrital do Comando Distrital de 
Operações de Socorro de Beja. 

3 — O presente despacho produz efeitos a 25 de janeiro de 2020. 

08 de outubro de 2020. — O Presidente, Carlos Mourato Nunes, Tenente-General.  
 

ANEXO 
 

Nota curricular 
 

I — Dados pessoais: 

Nome: Victor Manuel Silva Cabrita. 

II — Formação académica: 

Licenciatura em Direito, pela Universidade Moderna; 
Curso “A” — Instituto Superior Militar; 
Curso de Promoção a Capitão, pelo Batalhão de Adidos; 
Curso de Promoção a Oficial Superior, pelo Instituto de Altos Estudos Militares. 

III — Formação complementar mais relevante: 

Curso de Planeamento e Tomada de Decisão, Instituto de Estudos Superiores Militares; 
Curso de Organização de Postos de Comando, Escola Nacional Bombeiros; 
Curso de Quadros de Comando, Escola Nacional Bombeiros; Comunicação e Interação com os Média 

nível I e II, Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas; 
Curso de Segurança e Comportamento do Incêndio Florestal, Escola Nacional Bombeiros; 
Estágio de Liderança, Academia Militar; Community Mechanism Introduction Course, EU, Roma. 

IV — Experiência profissional mais relevante: 

2010/2019 — Comandante Operacional Distrital de Beja da ANEPC; 
2008/2010 — Chefe da Secção de Contratos e Protocolos, na Assessoria Jurídica do Gabinete do General 

Chefe do Estado-Maior do Exército; 
2003/2008 — Adjunto da Secção de Assuntos Jurídicos, Chefe da Secção de Estudos e Direito Militar 

e Chefe da Secção de Contratos e Protocolos, na Assessoria Jurídica do Gabinete do General Chefe do 
Estado-Maior do Exército. 

V — Louvores e Condecorações: 

2015 — Louvor atribuído pelo Secretário de Estado da Administração Interna; 
Da sua folha de serviços constam ainda doze louvores, sendo seis concedidos por Oficial General e seis 

por Oficial Superior; 
É condecorado com a medalha de Mérito Militar de 3.ª Classe, medalhas de D. Afonso Henriques, 

Mérito do Exército, de 2.ª e 3.ª Classe e com as medalhas de Comportamento Exemplar Grau Cobre, Grau 
Prata e Grau Ouro. 

(Despacho (extrato) n.º 10234/20, DR, 2.ª Série, n.º 207, 23out20) 

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: 
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1 — Nomear o Cor Inf (06292287) João Luís Rodrigues Leal para o cargo “ASP SRC 0003 — RSC 
ACOS” no NRDC-ESP, em Valência, Espanha, em substituição do Cor Inf (02126184) Carlos Alberto 
Esteves Filipe, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções. 

2 — A duração 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 do início de funções do militar ora 
nomeado. 

23 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 
Silva. — 19 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 643/20, DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20) 
 
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 TCor Eng (12222992) Arlindo Paulo Martins Domingues para o cargo Adjunto 
do Representante Militar no NMR SHAPE, em Mons, Bélgica, em substituição do  TCor Inf (00869687) 
Rui Gabriel Ramos Cleto, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado 
assuma funções.  

2 — A duração 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 do início de funções do militar ora 
nomeado. 

07 de setembro 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 582/20, DR, 2.ª Série, n.º 189, 28set20) 
 
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 TCor Art (00257893) Hélder Jorge Pinheiro Barreira para o cargo “OSC HRX 
0040 — Cell Chief (PE Establishment)” no Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), em 
Mons, Bélgica, em substituição do TCor Cav (00669090) João Carlos Pinto Bouça Flores Noné Santana, 
que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções. 

2 — A duração 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 do início de funções do militar ora 
nomeado. 
 

23 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 
Silva. — 19 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 642/20, DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20) 

 
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  TCor Inf (11768092) Luís Carlos Falcão Escorrega, para o cargo “ASP OOS 
0003 — SO Chief G3 Current OPS” no NRDC-ESP, em Valência, Espanha, em substituição do, TCor Inf 
(23067087) Mário Jorge Batista Duarte Pereira, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o 
militar ora nomeado assuma funções. 
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2 — A duração 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 do início de funções do militar ora 
nomeado. 

20 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 
Silva. — 08 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 637/20, DR, 2.ª Série, n.º 210, 28out20) 

 
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 TCor Art (00440093) José Carlos Pinto Mimoso, para o cargo “CYB -08 — Action 
Officer (Concepts)” no European Union Military Staff (EUMS), em Bruxelas, Bélgica, em substituição do  
TCor AdMil (06207184) António Manuel Pereira Baptista, que fica exonerado do cargo a partir da data 
em que o militar ora nomeado assuma funções. 

2 — A duração 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 do início de funções do militar ora 
nomeado. 

20 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 
Silva. — 19 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 631/20, DR, 2.ª Série, n.º 209, 27out20) 

 
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 TCor Art (00100893) Daniel João Ribeiro Valente para o cargo ASP OIS 0007 — INTELL 
TARGETING CHIEF SO1 no NRDC - ESP, em Valência, Espanha, em substituição do TCorArt 
(10075390) Renato Afonso Gonçalves de Assis, que fica exonerado do cargo a partir da data em que 
o militar ora nomeado assuma funções. 

2 — A duração 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 do início de funções do militar ora 
nomeado. 

20 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 
Silva. — 08 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 634/20, DR, 2.ª Série, n.º 210, 28out20) 

 
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 1 do artigo 1.º e dos artigos 3.º, 7.º, 8.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 233/81, de 01 de agosto, na sua redação 
atual, atendendo ainda ao disposto na Portaria n.º 606/2009, de 22 de junho, e na Portaria 496/2013, de 24 
de julho, o seguinte: 

1 — Nomear o  TCor Cav (00349293) Rui Miguel de Sousa Ribeiro Rebordão de Brito para o 
cargo “121.200.014 — Oficial de Ligação junto da MPPONU” na MILREP, em Nova Iorque, EUA, em 
substituição do Cor Mat (03740089) Francisco Júlio Timóteo Thó Madeira Monteiro, que fica 
exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções. 
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2 — A duração 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 do início de funções do militar ora 
nomeado. 

20 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 
Silva. — 09 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 632/20, DR, 2.ª Série, n.º 210, 28out20) 

 
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 TCor Inf (22156491) Telmo Lau Hing para o cargo “TSC TTX 0430 — Staff Officer 
(Training Needs and Analysis)” no Supreme Allied Command Transformation Headquarters (SACT HQ), 
em Norfolk, Estados Unidos da América, em substituição do TCor Inf (10829089) Joaquim José Estêvão 
da Silva, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções. 

2 — A duração 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 do início de funções do militar ora 
nomeado. 

23 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 
Silva. — 19 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 644/20, DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20) 

 
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 TCor Art (16352992) Norberto Francisco Calmeiro Vaz para o cargo “OSC RUC 
00200-Staff Officer (IC&Projects Aprovals Staff Supp)” no NMR SHAPE, em Mons, Bélgica, em 
substituição do TCor Inf (19486091) António José Fernandes de Oliveira, que fica exonerado do cargo 
a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções. 

2 — A duração 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 do início de funções do militar ora 
nomeado. 

23 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 
Silva. — 19 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 641/20, DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20) 

Exonerações 
 
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei 

n.º 11/2012, de 20 de janeiro, cessa funções de técnico especialista no meu Gabinete o Cap Inf (11577805) 
José Afonso Fontinha André, cargo para a qual tinha sido designado pelo Despacho n.º 3 355/2020, de 
26 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de março de 2020. 

2 — O presente despacho produz efeitos a 12 de outubro de 2020. 

12 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Despacho n.º 10 083/20, DR, 2.ª Série, n.º 204, 20out20) 
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IV — CURSOS, ESTÁGIOS E TIROCÍNIOS 

 
Cursos  

 
Por despacho de 23 de setembro de 2019, de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do 

Exército, frequentaram o “Curso de Estado-Maior Conjunto 19/20”, que decorreu no Instituto Universitário 

Militar, no período de 07 de outubro de 2019 a 26 de junho de 2020, no qual obtiveram aproveitamento, os 

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

 

 Posto A/S  NIM Nome UEO Class. 

 

 Maj  Inf  (04670697)  Josias de Maia e Silva BIMecLag  15,25 

 Maj  Inf  (03599400)  Luís Miguel Rodrigues Gomes  RCmds  16,23 

 Maj  Inf  (12615800)  António Xavier Mendes Rocha Pereira Coutinho  DF  16,48 

 Maj  Inf  (19144498)  Hélio Gonçalves da Silva  UAGME  15,43 

 Maj  Inf  (05082600)  Nelson Miguel Gonçalves Ferreira CFT  15,58 

 Maj  Art  (11806700)  Luís Manuel Coelho Fernandes  RA5  15,47 

 Maj  Art (02194898)  António Augusto da Silva de Almeida  RAAA1 15,78 

 Maj  Art (09438897)  Alexis da Fonseca Vicente  CCOM/EMGFA  16,18 

 Maj  Art (15433596)  Tiago Ramos da Graça Silva Nunes Páscoa  EA 16,03 

 Maj  Cav (18966596  José Manuel Costa da Silva Barradas  ESE 16,08 

 Maj  Cav (01385996)  Flávio de Jesus da Graça Lima  CMSM 15,57 

 Maj  Eng (04253000  Sílvia Esmeralda Joanaz d’Assunção Dias  EA 16,22 

 Maj  Eng (08284900)  Luís Filipe Marques dos Santos Conceição  DIE 16,22 

 Maj  Tm (10424798)  Pedro Miguel Martins Grifo  RT 15,83 

 Maj  Tm (08228697)  João Daniel Gaioso Fernandes  RT 15,98 

 Maj  Tm (15506201)  Tiago Filipe Abreu Moura Guedes  DCSI 15,67 

 Maj  Mat (04147601)  Pedro da Silva Monteiro QG/BrigRR 17,08 

 Maj  Mat (10212501)  Júlio Alexandre Couto Carilho RTransp 16,15 

 
Por despacho de 27 de maio de 2020, de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do 

Exército, frequentaram o CAPMT 2020, que decorreu no Instituto Universitário Militar, no período de 07 

de setembro a 02 de outubro de 2020, no qual obtiveram aproveitamento, os militares abaixo indicados, 

com a classificação que a cada um se indica: 

 
 Posto A/S  NIM Nome UEO Class. 

 

 Maj  Inf  (15834099)  Adolfo Henrique de Assis Ferreira dos Reis  GabCmdt/BrigRR  14,33 

Maj  Inf  (01475397)  Ricardo Vieira Azevedo Estrela  BIMecLag  14,50 

Maj  Inf  (12534698)  Rui Miguel Coelho Borges  DARH  15,00 

 Maj  Inf  (16115201)  Nélson Filipe Neves Inácio  RI15  15,00 

 Maj  Inf  (04259402) Sérgio Miguel Gorjão Marques  RI15  15,33 

 Maj  Inf  (16967799)  Válter Mário Mendes Martins  AM  14,33 

 Maj  Art  (10720000)  Albino José Pinheiro De Jesus  RA4  15,00 

 Maj  Art  (05219599)  Luís Miguel da Silva Resende Mouta  CFT  13,93 

 Maj  Art  (06871002)  João Pedro Viana Fragoso Xavier  GabCmdtBrigMec  15,00 

 Maj  Art  (17308601)  Aires Almeida Carqueijo  RA4  14,33 

 Maj  Cav  (16691199)  Rui Jorge Neves Moura  DARH  15,33 

 Maj  Cav  (19771900)  Samuel de Freitas Gomes  RC6  15,00 

 Maj  Cav  (11718000)  Miguel Ângelo da Costa Jorge  RC6  15,50 

 Maj  Cav  (11641300)  Ricardo Filipe Ferreira Oliveira  RC6  14,50 

 Maj  Cav  (03288801)  Humberto Gourdin de Azevedo Coutinho Rosa  RL2  13,33 

 Maj  Cav  (19299302)  Ricardo Manuel Martins Pereira dos Santos  EA 14,83 
    Coelho   
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 Posto A/S  NIM Nome UEO Class. 
 
 Maj  Tm  (11442101)  Luís Filipe Xavier Cavaco de Mendonça Dias  AM  12,83 
 Maj  Mat  (19639900)  Luís Filipe Pratas Quinto  AM  14,50 
 

 

 
V — OBITUÁRIO 

 
Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES: 
 

2020 
 

 setembro  29 1Sarg  Eng (45551858) António João Brás; 
 outubro  01 SMor  Inf (51005211) Manuel Nunes dos Santos; 
 outubro 01 Cor  Inf (80061659) Daniel Pereira Delgado; 
 outubro 01 Cor  Inf (50272011) Alfredo João de Carvalho Carneiro; 
 outubro 07 1Sarg  Med (51304211) António Guerreiro; 
 outubro  08 Cor  AdMil (50480311) Gil Fernandes Cardoso; 
 outubro 12 1Sarg  Inf (50619811) Manuel Fernandes Domingos; 
 outubro 13 Cor  Inf (50707111) Américo Augusto Moreno; 
 outubro 14 Cap  SGE (52274411) José António Pedro; 
 outubro  17 1Sarg  SS (50248011) Benjamim Pacheco Cunha; 
 outubro 18 TCor  Eng (50974811) Rui António de Meneses Fonseca e Silva; 
 outubro 20 SMor  Art (50015911)  José Faria dos Santos; 
 outubro 20 SCh  Mus (50146211) João Marcelino Santos; 
 outubro  21 SAj  SGE (50350911) Manuel dos Santos Paixão; 
 outubro 22 SCh  PQ (01054075) Joaquim António Miranda Silva; 
 outubro 24 SCh  Cav (52389411) Abel Maria Russo Pires;     
 outubro 27 TCor  Cav (03043989) Alberto José Nunes Laranjeira; 
 outubro  30 SCh  Cav (52015211) Carlos Magalhães Moreira; 
 outubro 31 SMor  Art (51529211) Francisco da Conceição Mourato Ramos; 
 outubro 31 Cor  Inf (42477562) Pedro Fernando Azeredo Rosa Falcão. 
   
 
    

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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