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I — RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011
de 09 de Dezembro de 2010
Presidência do Conselho de Ministros
A língua portuguesa é um elemento essencial do património cultural português. A protecção, a
valorização e o ensino da língua portuguesa, bem como a sua defesa e promoção da difusão internacional,
são tarefas fundamentais do Estado, consagradas na Constituição. A prossecução destes objectivos é,
igualmente, um desígnio do XVIII Governo Constitucional, materializado na adopção de uma política da língua,
unificada e eficaz, como eixo fundamental do desenvolvimento cultural, económico e social dos Portugueses.
Ao Governo compete criar instrumentos e adoptar medidas que assegurem a unidade da língua
portuguesa e a sua universalização, nomeadamente através do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa
e da promoção da sua aplicação.
A presente resolução do Conselho de Ministros determina a aplicação do Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa no sistema educativo no ano lectivo de 2011-2012 e, a partir de 1 de Janeiro de 2012,
ao Governo e a todos os serviços, organismos e entidades na dependência do Governo, bem como à
publicação do Diário da República.
O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa em 1990, aprovado pela
Resolução da Assembleia da República n.º 26/91 e ratificado pelo Decreto do Presidente da República
n.º 43/91, ambos de 23 de Agosto, simplifica e sistematiza vários aspectos da ortografia e elimina algumas
excepções ortográficas, garantindo uma maior harmonização ortográfica. O Acordo Ortográfico incide
apenas sobre a ortografia, mantendo-se a pronúncia e o uso das palavras inalteráveis. Deve salientar-se
que não se trata do primeiro acordo sobre a ortografia do português ou a primeira convenção ortográfica
da língua portuguesa.
Esta resolução adopta, ainda, o Vocabulário Ortográfico do Português, produzido em conformidade
com o Acordo Ortográfico, e o conversor Lince como ferramenta de conversão ortográfica de texto para
a nova grafia, disponíveis e acessíveis de forma gratuita no sítio da Internet www.portaldalinguaportuguesa.org
e nos sítios da Internet de todos os departamentos governamentais, ambos desenvolvidos pelo Instituto de
Linguística Teórica e Computacional (ILTEC) com financiamento público do Fundo da Língua Portuguesa.
Ainda, para garantir que a aplicação do Acordo Ortográfico é efectuada de forma informada, tanto pelos
portugueses em geral como pelas entidades referidas na resolução, prevê-se a realização de iniciativas de
informação e de sensibilização e a divulgação de conteúdos de esclarecimento da aplicação do Acordo
Ortográfico no sítio da Internet de cada departamento governamental.
O Acordo Ortográfico visa dois objectivos: reforçar o papel da língua portuguesa como língua de
comunicação internacional e garantir uma maior harmonização ortográfica entre os oito países que fazem
parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Em primeiro lugar, a aplicação do Acordo Ortográfico e a definição de uma base ortográfica comum
aos oito países que partilham este património linguístico permitem reforçar o papel da língua portuguesa
como língua de comunicação internacional. Trata-se de algo particularmente relevante na criação de
oportunidades e na exploração do seu potencial económico, cujo valor é consensualmente reconhecido.
Este instrumento visa contribuir para a expansão e afirmação da língua através da consolidação do
seu papel como meio de comunicação e difusão do conhecimento, como suporte de discurso científico,
como expressão literária, cultural e artística e, ainda, para o estreitamento dos laços culturais.
Deve referir-se que a cooperação no seio dos países de língua portuguesa tem assumido uma
importância crescente, o que levou à criação, pelo Governo, do Fundo da Língua Portuguesa, destinado
a promover a língua como factor de desenvolvimento e de combate à pobreza.
Em segundo lugar, a harmonização ortográfica nos países da CPLP é fundamental para que os cerca
de 250 milhões de falantes, presentes em comunidades portuguesas no estrangeiro, nos países de língua
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oficial portuguesa ou, ainda, integrados no crescente número de pessoas que procuram a língua portuguesa
por outras razões, possam comunicar utilizando uma grafia comum.
O Acordo do Segundo Protocolo Modificativo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovado
pela Resolução da Assembleia da República n.º 35/2008 e ratificado pelo Decreto do Presidente da República
n.º 52/2008, ambos de 29 de Julho, determinou uma nova forma de entrada em vigor do Acordo Ortográfico
com o depósito do terceiro instrumento de ratificação. Assim, e nos termos do Aviso n.º 255/2010, de 13 de
Setembro, publicado no Diário da República, 1.ª série, de 17 de Setembro de 2010, o Acordo Ortográfico
já se encontra em vigor na ordem jurídica interna desde 13 de Maio de 2009. Para salvaguardar uma
adaptação e aplicação progressivas dos termos do Acordo Ortográfico, a referida resolução prevê, para
determinadas entidades, um prazo transitório de seis anos para a implementação da nova grafia.
Considerando a existência de diversos recursos, em papel ou informáticos, já disponíveis em
Portugal, destinados ao apoio à expressão escrita e à produção de texto em língua portuguesa em
consonância com as novas regras expressas no Acordo Ortográfico, a utilização da nova grafia está a ser
gradualmente introduzida nos hábitos quotidianos dos Portugueses. A adopção do Acordo Ortográfico
pelos órgãos de comunicação social tem vindo a contribuir, numa base quotidiana e de forma progressiva
e natural, para a familiarização da população com as novas regras ortográficas. A sua aplicação pelas
diversas entidades públicas e a sua utilização nos manuais escolares serão determinantes para a
generalização da sua utilização e, por consequência, para a sua adopção plena. A este propósito,
cumpre esclarecer que, nos termos da Lei n.º 47/2006, de 28 de Agosto, e do Decreto-Lei n.º 261/2007,
de 17 de Julho, os manuais escolares são adoptados por períodos de seis anos, de acordo com um calendário
já estabelecido e que importa manter em virtude do investimento feito pelas famílias e pelo Estado na sua
aquisição ou comparticipação, adequando a este calendário a utilização progressiva do Acordo Ortográfico,
visando que, até ao final do período transitório de seis anos, todos os manuais apliquem a grafia do Acordo
Ortográfico. Ora, uma vez que se encontra a decorrer o período transitório, compete ao Governo garantir
que os cidadãos disponham de instrumentos de acesso universal e gratuito para a aplicação do Acordo
Ortográfico e definir atempadamente os procedimentos a adoptar.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Determinar que, a partir de 1 de Janeiro de 2012, o Governo e todos os serviços, organismos
e entidades sujeitos aos poderes de direcção, superintendência e tutela do Governo aplicam a grafia do Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 26/91 e
ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 43/91, ambos de 23 de Agosto, em todos os actos,
decisões, normas, orientações, documentos, edições, publicações, bens culturais ou quaisquer textos e
comunicações, sejam internos ou externos, independentemente do suporte, bem como a todos aqueles que
venham a ser objecto de revisão, reedição, reimpressão ou qualquer outra forma de modificação.
2 — Determinar que, a partir de 1 de Janeiro de 2012, a publicação do Diário da República se
realiza conforme o Acordo Ortográfico.
3 — Determinar que o Acordo Ortográfico é aplicável ao sistema educativo no ano lectivo de
2011-2012, bem como aos respectivos manuais escolares a adoptar para esse ano lectivo e seguintes,
cabendo ao membro do Governo responsável pela área da educação definir um calendário e programa
específicos de implementação, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
4 — Manter a vigência dos manuais escolares já adoptados até que sejam objecto de reimpressão
ou cesse o respectivo período de adopção, previsto no artigo 4.º da Lei n.º 47/2006, de 28 de Agosto, e no
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 261/2007, de 17 de Julho.
5 — Determinar que cada departamento governamental deve desenvolver iniciativas de
informação e de sensibilização e assegurar a divulgação de conteúdos no respectivo sítio da Internet, para
esclarecimento da aplicação do Acordo Ortográfico.
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6 — Para os efeitos dos números anteriores, adoptar o Vocabulário Ortográfico do Português
e o conversor ortográfico Lince, disponíveis no sítio da Internet www.portaldalinguaportuguesa.org e nos
respectivos sítios da Internet dos departamentos governamentais.
7 — Determinar a criação de uma rede de pontos focais para acompanhamento da aplicação
do Acordo Ortográfico composta por representantes nomeados pelos membros do Governo responsáveis
pelas seguintes áreas:
a) Negócios estrangeiros;
b) Finanças;
c) Procedimento legislativo;
d) Educação;
e) Ensino superior;
f) Cultura;
g) Assuntos parlamentares.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.
——————

II — DESPACHOS
Ministério das Finanças e da Administração
Pública e da Defesa Nacional
Despacho n.º 482/2011
de 23 de Dezembro de 2010
O Conselho do Ensino Superior Militar (CESM), criado pelo Decreto-Lei n.º 37/2008, de 5 de Março,
é um órgão colegial que assegura a concepção e coordenação e acompanha a execução das políticas que,
no domínio do ensino superior militar, cabem ao Ministério da Defesa Nacional e que tem por missão
contribuir para a concepção, definição, planeamento e desenvolvimento dos projectos educativos e das
políticas relacionadas com o ensino superior público militar e para uma harmoniosa integração deste no
sistema nacional de educação e formação.
Os membros do CESM, das comissões especializadas ou grupos de trabalho e o secretário têm
direito a senhas de presença, cujo montante é fixado por despacho conjunto do Ministro de Estado e das
Finanças e do Ministro da Defesa Nacional.
Assim:
Ao abrigo do n.º 4 do artigo 13.º da Portaria n.º 1110/2009, de 28 de Setembro:
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa Nacional, o seguinte:
1 — Os membros do Conselho do Ensino Superior Militar (CESM), com excepção do seu
presidente, desde que não titulares de relação jurídica de emprego público, quando convocados para
reuniões ordinárias ou extraordinárias e desde que nelas participem, têm direito a senhas de presença
diárias, cujo montante é fixado em € 102,98.
2 — Os membros das comissões especializadas ou grupos de trabalho e o secretário, desde que
não titulares de relação jurídica de emprego público, têm direito a senhas de presença diárias, cujo montante
é fixado em € 102,98 por cada dia que se encontrem no exercício efectivo de funções no CESM.
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3 — O presente despacho produz efeitos desde 18 de Maio de 2010.
O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro da Defesa
Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

Ministério das Finanças e da Administração Pública
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento
Despacho n.º 1 371/2011
de 06 de Janeiro de 2011
Nos termos do artigo 47.º-A do Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de Fevereiro, diploma que actualmente
estabelece o regime jurídico do sistema de benefícios de saúde aplicável aos trabalhadores da Administração
Pública, gerido pela ADSE, os serviços integrados e os serviços e fundos autónomos, enquanto entidades
empregadoras, pagam uma contribuição de 2,5 % das remunerações sujeitas a desconto para a CGA, I. P.,
ou para a segurança social dos respectivos trabalhadores que sejam beneficiários titulares da ADSE.
Com o pagamento da contribuição, que constitui receita da ADSE, passa esta a assumir a
responsabilidade pela atribuição aos seus beneficiários titulares e aposentados, com excepção dos que
sejam trabalhadores das administrações regionais e autónomas, de todos os benefícios previstos no
Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de Fevereiro, mediante reembolso das despesas realizadas no âmbito do
regime livre ou pagamento directo às entidades fornecedoras de bens ou prestadoras de cuidados de saúde.
Tendo em conta o novo regime estabelecido, importa estabelecer regras uniformes disciplinadoras
dos procedimentos relativos ao processamento e entrega pelos serviços da contribuição e ao pagamento
das despesas de saúde.
Nestes termos, determino:
1 — O valor correspondente à contribuição deverá ser entregue à ADSE através da emissão
de DUC até ao dia de pagamento das respectivas remunerações.
2 — Os serviços e fundos autónomos devem enviar à ADSE informação detalhada sobre os
reembolsos atribuídos até 31 de Dezembro de 2010 que, nos termos das tabelas do regime livre, estão
sujeitos a uma limitação de quantidades para períodos temporais superiores a um ano.
3 — A responsabilidade da ADSE pelo reembolso das despesas com cuidados de saúde no
âmbito do regime livre para beneficiários associados a serviços e fundos autónomos, em conformidade com
o novo regime, é aplicável às despesas realizadas a partir de 1 de Janeiro de 2011, mantendo-se para as
despesas ocorridas até essa data o regime de responsabilidade anteriormente vigente.
4 — A ADSE só procederá ao pagamento dos reembolsos das despesas com os cuidados de
saúde a que alude o n.º 2 deste despacho após o recebimento da informação aí mencionada.
5 — Os serviços e fundos autónomos continuam responsáveis pelo pagamento das notas de
reembolso (RO) emitidas pela ADSE até 31 de Dezembro de 2010, cessando a emissão destas a partir
de 1 de Janeiro de 2011 para as entidades abrangidas pelo presente despacho
6 — Cessam, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2011, os acordos de capitação em vigor nesta
data celebrados com entidades e organismos autónomos e equiparados.
7 — Os procedimentos relativos à forma da comunicação de dados e à emissão do DUC são
definidos pela ADSE e divulgados no www.adse.pt.
8 — O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de Janeiro de 2011.
O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, Emanuel Augusto dos Santos.
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Despacho n.º 1 452/2011
de 06 de Janeiro de 2011
A actividade da ADSE passa a ser financiada maioritariamente por receitas próprias, pelo que
importa salvaguardar uma tramitação célere e eficiente para a cobrança do desconto aos beneficiários
titulares, activos e aposentados, e ainda, tal como resulta do artigo 47.º-A do Decreto-Lei n.º 118/83,
aditado pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, da contribuição das entidades empregadoras e
processadoras de pensões.
Neste contexto, importa definir procedimentos que permitam instituir e manter permanentemente
actualizado um sistema de informação que assegure a gestão daquelas receitas, bem como regular a forma
como as entidades responsáveis pela entrega se devem relacionar com a ADSE, tendo em conta a
necessidade de implementar, de modo continuado e sistemático, o controlo do desconto relativo aos
beneficiários.
A instituição de uma nova tramitação visará também um registo oportuno dos movimentos
financeiros, a notificação imediata de certas situações relacionadas com o beneficiário e um controlo
adequado e eficaz de eventuais situações de incumprimento.
Os procedimentos a cumprir no domínio daquela tramitação obrigam a preparar soluções
organizativas que exigem prazos de execução que importa acautelar para salvaguardar a sua
implementação desde 1 de Janeiro de 2011.
Os procedimentos agora definidos não prejudicarão o desenvolvimento aplicacional do GeRHUP,
nem a instituição de tramitações alternativas que possam suscitar-se com o aproveitamento de novas
oportunidades tecnológicas.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 234/2005, de 30 de Dezembro,
determino:
1 — As entidades responsáveis pelo processamento do desconto para a ADSE, a deduzir nas
remunerações ou nas pensões de aposentação ou de reforma dos beneficiários titulares, devem entregar
mensalmente à ADSE:
a) As verbas relativas ao desconto processado através de documento único de cobrança (DUC);
b) Um ficheiro estruturado de acordo com os requisitos estabelecidos nas normas técnicas
constantes do anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
2 — A transferência de verbas e o envio de ficheiro referidos no número anterior devem realizar-se
até ao dia em que é efectuado o pagamento das remunerações ou pensões.
3 — As regularizações decorrentes da eventualidade de erro ou de qualquer acerto devem ser
efectuadas pelas entidades processadoras de remunerações, pelas entidades empregadoras ou pelas
entidades processadoras de pensões, consoante os casos, mediante compensação nas verbas a entregar
no mês seguinte àquele em que o facto tenha sido verificado.
4 — Nas situações em que compete ao beneficiário titular a realização e entrega do desconto,
designadamente nos casos previstos do Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de Fevereiro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 234/2005, de 30 de Dezembro, a entrega do desconto deve ser efectuada por DUC ou por
transferência bancária para uma conta a indicar no portal da ADSE, até ao final do mês a que corresponde
o processamento das remunerações.
5 — Caso a entrega das verbas referidas no n.º 1 não ocorra dentro do prazo estabelecido, a ADSE
deve estimar os respectivos montantes e solicitar a sua retenção nas transferências do Orçamento do Estado.
6 — Quando as estimativas referidas no número anterior não coincidam com os montantes
efectivamente devidos, o respectivo acerto é assegurado por compensação nas entregas futuras ou
mediante entregas suplementares no mês seguinte.
7 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Janeiro de 2011.
O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, Emanuel Augusto dos Santos.
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Normas técnicas para a comunicação de dados referentes ao desconto retido
sobre remunerações e pensões de beneficiários titulares
da ADSE e às contribuições das entidades.
1 — Forma de transmissão — o envio de ficheiros é feito através de uma plataforma segura (SSL),
desenvolvida para o efeito, e que integra o conjunto de aplicações disponíveis na ADSE Directa do portal
da ADSE. Esta plataforma assegura também a validação prévia da estrutura dos ficheiros, a documentação
dos erros encontrados no seu processamento e a consulta do arquivo de ficheiros enviados.
2 — Estrutura de dados — o ficheiro tem um formato normalizado XML, sendo as suas componentes
detalhadas no n.º 2.1.
O modelo base pode ser descarregado a partir do portal da ADSE: http://www.adse.pt.
2.1 Cabeçalho:
Tabela: Cabeçalho
Designação do campo

Descrição do campo

Tipo de dados

Comprimento

Observações

Codigo_Servico ...........
......................................

Código do Serviço
na ADSE

Numérico

6

Código atribuído pela ADSE a cada
entidade que tenha ao seu serviço
um beneficiário titular da ADSE.
Completar com zeros à esquerda.

Data_Receita ...............
......................................

Data da Receita ............
......................................

Numérico ..........
...........................

6

Ano e mês da entrega das receitas
no formato AAAAMM.

NIPC_Entidade ...........
......................................

N.º de identificação ......
de pessoa colectiva ......

Numérico ..........
...........................

9

NIPC da entidade responsável
pela retenção.

Nome_Entidade ...........
......................................
......................................

Designação da ..............
......................................
......................................

Alfanumérico ....
...........................
...........................

<= 60

Total_Registos .............
......................................

N.º total de registos .....
de dados

Inteiro longo .....

Total de registos na tabela Dados.

Total_Descontos.........
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

Valor total dos ..............
descontos ..................
......................................
......................................
......................................
......................................

Decimal .............
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

Somatório dos valores de desconto
contidos na tabela de Dados, com
Tipo de Movimento = 0, subtraído do
somatório dos valores com registos
do Tipo de Movimento = 9, arredondado ao cêntimo (2 casas decimais).

Valor total da
contribuição
institucional
......................................
......................................
......................................

Decimal .............
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

Somatório dos valores das contribuições contidas na tabela de Dados,
com Tipo de Movimento = 0, subtraído do somatório dos valores dos
registos do Tipo de Movimento = 9,
arredondado ao cêntimo (2 casas
decimais).

Ref_Duc ......................
......................................
......................................
......................................

Referência do DUC .....
......................................
......................................
......................................

Alfanumérico ....
...........................
...........................
...........................

Retencao_OE ..............
......................................
......................................

Data do pedido de
transferência

Total_Contribuicão ......
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

Numérico .............
...........................
...........................

Identificação, por extenso, da entidade responsável pelo processamento
da remuneração ou pensão.

15

Referência do Documento Único
de Cobrança gerado na ADSEDirecta para pagamento do
desconto e da contribuição.

6

Ano e mês do pedido de
transferência de verbas no
formato AAAAMM.

1.ª Série
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Deve ter-se em atenção que se a um mesmo NIPC (número de identificação de pessoa colectiva da
entidade responsável pelo processamento da remuneração ou pensão) corresponderem diferentes
serviços identificados perante a ADSE, a entidade responsável pela comunicação dos dados à ADSE
deverá providenciar a construção de diferentes ficheiros — um por cada par distinto: (NIPC, Código do
Serviço na ADSE).
A adopção deste procedimento é imprescindível para as entidades não responsáveis pelo
processamento de vencimentos mas identificados autonomamente na ADSE por razões de operacionalidade
no que concerne a comunicação de alterações dos respectivos beneficiários.
São disso exemplo as estruturas de direcções-gerais com direcções regionais ou distritais em que,
embora estando o processamento de remunerações centralizado na Direcção-Geral, detentora do NIPC,
as suas estruturas locais (regionais ou distritais) têm identificação própria (código do serviço) junto da
ADSE. A cada estrutura desconcentrada corresponderá um ficheiro, com o NIPC da Direcção-Geral, mas
com o Código de Serviço na ADSE distinto.
2.2 — Bloco de Dados — o «Bloco de Dados» do ficheiro pode e deve repetir-se tantas vezes
quantos os movimentos a indicar. Este tipo de registo, que serve de base para a comunicação dos descontos
para a ADSE, serve também para comunicar alterações de beneficiários que implicam alterações de
desconto. A sua estrutura é a indicada no quadro seguinte:
Tabela: Dados
Designação do campo

Descrição do campo

Tipo de dados

Codigo_Servico ...........

Código da Entidade ....... Numérico ........

......................................

da ADSE ..................... .........................

Comprimento
6

Observações
Código atribuído pela ADSE a cada
entidade que tenha ao seu serviço
um beneficiário titular da ADSE.
Completar com zeros à esquerda.

Data_Receita ...............

Data da Receita .............. Numérico ........

......................................

........................................ .........................

NUB .............................

N.º Único de beneficiário Numérico ........

......................................

da ADSE

6

Ano e mês da entrega das receitas
no formato AAAAMM.

9

.........................

NUB da ADSE a que o movimento
respeita.
Completar com zeros à esquerda.

NIF ................................

N.º de Identificação .....

Numérico ........

9

Numero_CGA ..............

N.º de Subscritor da .....

Numérico ........

10

CGA

NIF do beneficiárioFiscal

Se o beneficiário tiver iniciado funções
antes de 1 de Janeiro de 2006, será
indicado o número de subscritor
da CGA.

NISS .............................

N.º de Identificação

Numérico ........

......................................

Segurança Social.

11

Se o beneficiário tiver iniciado funções

.........................

após 31 de Dezembro de 2005, será

......................................

.........................

preenchido com número de

......................................

.........................

identificação na segurança social.

Nome

Nome

Alfanumérico

<= 60

Nome do beneficiário da ADSE a que
o movimento respeita.

10
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Descrição do campo
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Tipo de dados

Comprimento

Observações

Tipo_Movimento ......... Tipo de Movimento ....
....................................... ......................................
....................................... ......................................

Numérico .........
..........................
..........................

1

= 0 — movimento normal.
= 9 — anulação/regularização de
movimento anterior.

Data_Reporte ................ Data de reporte ............
....................................... ......................................
....................................... ......................................

Numérico .........
..........................
..........................

6

Ano e mês das remunerações ou
pensões sobre as quais se apurou o
desconto no formato AAAAMM.

Valor_Remun_ ............... Valor da remuneração
_pensão
ou pensão sujeita a
desconto.

Decimal .............

Arredondado ao cêntimo (2 casas
decimais).

Decimal ............
..........................

Arredondado ao cêntimo (2 casas
decimais).

Valor_Contribuicao ....... Valor da contribuição
....................................... da entidade

Decimal ............
..........................

Arredondado ao cêntimo (2 casas
decimais).

Transf_NIPC ................. N.º de Identificação
_entidadede .................... Pessoa Colectiva
.......................................
.......................................

Numérico .........
..........................
..........................
..........................

9

NIPC da nova entidade do trabalhador
ou que processa a pensão. No caso de
falecimento utiliza-se o dígito 1 a
completar com zeros à esquerda.

Transf_Data .................. Data da transferência
....................................... para outra entidade.
.......................................
.......................................
.......................................

Numérico .........
..........................
..........................
..........................
..........................

8

Data em que se inicia o exercício de
funções na nova entidade ou da
passagem à aposentação, ou do óbito,
com o formato ano, mês e dia:
AAAAM MD D.

Valor_Desconto ........... Valor do desconto .......
....................................... retido .............................

O «Tipo de Movimento» igual a 9 deve ser exclusivamente utilizado para anulação ou regularização
a favor do beneficiário de um movimento anteriormente comunicado. Se o registo respeitar à comunicação
do desconto para a ADSE feito sobre a remuneração do beneficiário, devem ser indicados a remuneração
e o valor do desconto sobre ela efectuado de forma exacta, ou seja, o valor exacto da remuneração e do
desconto que efectivamente se entregou na conta da ADSE (por isso se considerou o valor em cêntimos
de euro para evitar diferenças por arredondamento).
São utilizados os campos «Transf_NIPC_entidade» e «Transf_Data» para informar:
a) A identificação da nova entidade a que o beneficiário titular passa a estar afecto, com a
indicação da data em que se iniciou a nova relação profissional; ou
b) A passagem à aposentação; ou
c) O óbito do beneficiário titular, sendo neste caso de preencher o campo «Transf_NIPC_entidade»
com os dígitos 0000000001.

Ministério da Defesa Nacional
Despacho n.º 486/2011
de 23 de Dezembro de 2010
Considerando que o concurso público para a aquisição e instalação de contentores metálicos para
instalações de treino no Allied Joint Force Command Lisbon (JFC), com o preço base de € 334 000,

1.ª Série
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foi aprovado pelo Ministro da Defesa Nacional, nos termos exarados no Despacho n.º 16/MDN/2010,
de 21de Abril, tendo procedido à aprovação das peças procedimentais e designação do júri através do
despacho n.º 12 833/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 10 de Agosto de 2010;
Considerando que, após a análise das propostas, foi, nos termos dos artigos 146.º e 147.º do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro (adiante CCP), elaborado o relatório preliminar e realizada a
audiência prévia dos concorrentes;
Considerando que o relatório final considera que a proposta economicamente mais vantajosa é a do
concorrente Construções Borges e Cantante, Lda, e propõe a adjudicação da empreitada a este
concorrente pelo valor de € 333 474,42:
1 — Aprovo, nos termos do artigo 148.º, n.º 4, do CCP, a proposta de adjudicação contida no
relatório final e determino, consequentemente, a adjudicação da aquisição e instalação de contentores
metálicos para instalações de treino no Allied Joint Force Command Lisbon (JFC), à sociedade
Construções Borges e Cantante, Lda, pelo valor de € 333 474,42, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
pelo prazo de 90 dias, a contar da data da assinatura do contrato, de acordo com o disposto no artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e nos artigos 36.º e 73.º do CCP.
2 — Delego no director-geral de Armamento e Infra-estruturas de Defesa, com faculdade de
subdelegação, a competência para:
a) Aprovar a minuta do contrato, realizar posteriores ajustamentos ao conteúdo do
contrato e notificar a minuta em questão ao adjudicatário, nos termos do disposto nos artigos 98.º
a 100.º do CCP;
b) Representar o Estado Português na outorga do contrato, nos termos do disposto no
artigo 106.º do CCP.
O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

Despacho n.º 877/2011
de 21 de Dezembro de 2010
Considerando que o contrato de prestação de serviços de desmilitarização de munições e
explosivos, celebrado em 20 de Novembro de 2007, entre o Estado Português e a IDD — Indústria de
Desmilitarização e Defesa, S. A., se encontra em vigor desde 21 de Dezembro do mesmo ano (contrato
de desmilitarização/DGAED/2007);
Considerando que se revela necessário e urgente desmilitarizar um conjunto de munições e
explosivos provenientes dos ramos das forças armadas portuguesas que apresentam, objectivamente, um
elevado grau de degradação e risco, dando assim continuidade às necessidades preconizadas pela política
de defesa nacional;
Considerando que, na cláusula 2.ª do supra-referido contrato, se prevê que assiste ao Estado
Português o direito de optar pela aquisição total ou parcial dos serviços de desmilitarização de munições
e explosivos constantes do anexo II — «Relação de munições e explosivos a desmilitarizar» — do referido
contrato, no prazo de três anos após a entrada em vigor deste contrato, e que a IDD se obriga a cumprir
o requerido, conforme estabelecido contratualmente;
Considerando que existem fundamentos para que o Estado Português exerça o direito de opção
previsto na cláusula 2.ª do contrato;
Considerando que o Estado Português pretende optar pela aquisição parcial dos serviços de
desmilitarização de munições e explosivos constantes do anexo II — «Relação de munições e explosivos
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a desmilitarizar» — pelo valor de € 999 950, acrescido de € 229 988,50 relativo à aplicação do IVA, o que
perfaz um valor global de € 1 229 938,50;
Considerando que o presente aditamento contratual se encontra previsto na e tem
cobertura orçamental através da Lei Orgânica n.º 4/2006, de 29 de Agosto (Lei de Programação
Militar, programa 07, capítulo «Serviços centrais de suporte», medida 30 — «Capacidades
conjuntas», projecto «Capacidade logística», subprojecto «Desmilitarização de munições e
explosivos das FA — fase 2»):
Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/8, de Junho, no n.º 1 do
artigo 18.º da Lei Orgânica n.º 4/2006, de 29 de Agosto, nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento
Administrativo e na cláusula 2.ª do contrato «Prestação de serviços de desmilitarização de munições e
explosivos», celebrado em 20 de Novembro de 2007:
1 — Autorizo o exercício do direito de opção parcial previsto na cláusula 2.ª do contrato
de desmilitarização/DGAED/2007, nos termos previstos no aditamento n.º 2 do contrato de
desmilitarização/DGAED/2007 e respectivos anexos.
2 — Autorizo a adjudicação dos serviços de desmilitarização de munições e explosivos, nos
termos previstos no aditamento n.º 2 do contrato de desmilitarização/DGAED/2007 e respectivos anexos,
à IDD — Indústria de Desmilitarização e Defesa, S. A.
3 — Delego no director-geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa a competência
para, em representação do Estado, assinar a «Declaração de exercício do direito de opção» e
remetê-la à IDD.
4 — Autorizo a celebração do aditamento n.º 2 do contrato de desmilitarização/
DGAED/2007.
5 — Autorizo a realização da despesa tal como previsto na Lei de Programação Militar, aprovada
pela Lei Orgânica n.º 4/2006, de 29 de Agosto, programa 07, medida 30 — «Capacidades conjuntas», no
valor global de € 1 229 938,50.
6 — Aprovo a minuta do aditamento n.º 2 do contrato de desmilitarização/DGAED/2007 e
respectivos anexos, nos termos em que me foram apresentados e que foram por mim rubricados.
7 — Delego no director-geral de Armamento e Infra-estruturas de Defesa a competência
para, em representação do Estado, outorgar o respectivo aditamento n.º 2 do contrato de
desmilitarização/DGAED/2007.
O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.
Despacho n.º 878/2011
de 21 de Dezembro de 2010
Considerando que, por despacho de 16 de Novembro de 2007, o Ministro da Defesa Nacional
determinou a adjudicação do fornecimento de serviços de desmilitarização de munições e explosivos à
IDD — Indústria de Desmilitarização e Defesa, S. A., bem como a realização da correspondente despesa,
de acordo com a dotação disponível na Lei de Programação Militar, programa n.º 27, medida n.º 02,
«Capacidades conjuntas», no montante de € 4 366 698,69, com IVA incluído;
Considerando que o contrato de prestação de serviços de desmilitarização de munições e
explosivos, celebrado em 20 de Novembro de 2007, entre o Estado Português e a IDD — Indústria de
Desmilitarização e Defesa, S. A., se encontra em vigor desde 21 de Dezembro do mesmo ano (contrato
de desmilitarização/DGAED/2007);

1.ª Série
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Considerando a necessidade urgente de desmilitarizar um conjunto de munições provenientes da
Força Aérea, não contempladas no contrato, mas que apresentam objectivamente elevado grau de
degradação e risco;
Considerando que no n.º 2 da cláusula 23.ª do supra-referido contrato, se prevê a possibilidade de
o Estado Português solicitar, devido a necessidades preconizadas pela política de Defesa Nacional,
modificação dos requisitos expressos no contrato, e que a IDD se obriga a cumprir o solicitado se essas
alterações introduzidas não implicarem acréscimo de custos para a empresa;
Considerando que existem fundamentos para que o Estado Português exerça a prerrogativa
que lhe assiste na cláusula 23.ª, n.º 2, do contrato, através de uma alteração da «Relação de
munições e explosivos desmilitarizar», constante do anexo I, parte II, anexa ao contrato de
desmilitarização/DGAED/2007;
Considerando que, com a referida alteração, se revela necessário ajustar os montantes relativos ao
pagamento dos encargos com a desmilitarização, conforme discriminado no «Plano de pagamentos»,
anexo III do referido contrato, situação que não afecta a execução do número de pagamentos, data da
facturação e o montante contratualizado.
Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 8 de Junho, no n.º 1
do artigo 18.º da Lei Orgânica n.º 4/2006, de 29 de Agosto, e nos artigos 35.º a 40.º do Código do
Procedimento Administrativo:
1 — Aprovo a minuta do «Aditamento n.º 1 ao contrato desmilitarização/DGAED/2007», relativa
às alterações do anexo I («Relação de munições e explosivos a desmilitarizar») e do anexo III («Plano de
pagamentos») da parte II do contrato de prestação de serviços de desmilitarização de munições e
explosivos», celebrado em 20 de Novembro de 2007, nos termos em que me foi apresentada e que foi por
mim rubricada;
2 — Delego no director-geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa, vice-almirante
Carlos Alberto Viegas Filipe, a competência para a outorga do contrato referido no número anterior.
3 — Determino que a Direcção-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa dê
conhecimento do presente despacho à Marinha, Exército, Força Aérea e à IDD — Indústria de
Desmilitarização e Defesa, S. A.
O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

Despacho n.º 879/2011
de 12 de Janeiro de 2010
Considerando que o despacho n.º 52/MDN/2008, de 15 de Abril, criou a Missão de
Acompanhamento e Fiscalização (MAF) do Contrato de Aquisição de Viaturas Blindadas de Rodas
8 × 8 e do Contrato de Fornecimento de Sobressalentes para as Viaturas Blindadas de Rodas 8 × 8,
celebrados em 15 de Fevereiro de 2005 entre o Estado Português e a sociedade austríaca Steyer-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH;
Considerando a necessidade de alterar a composição da referida MAF, determino o seguinte:
1 — O n.º 2 do despacho n.º 52/MDN/2008, de 15 de Abril, passa a ter seguinte redacção:
2 — Sob proposta do Chefe do Estado-Maior da Armada, do Chefe do Estado-Maior do
Exército e do director-geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa, são nomeados para integrar
a referida missão:
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Posto
MGen
CMG

Nome
Alfredo Oliveira Gonçalves Ramos ...............................
Abel de Sousa Ribeiro .................................................

1.ª Série

Cargo
Presidente.
Vice-presidente.

Marinha
Equipa técnica
CFR
CTen
SAj

João Hernâni Andrade Santos .....................................
José António Pereira Lopes.
Joaquim Luís Martins Leonardo.

Chefe.

Equipa operacional
CMG
1Sarg

Alberto António Ova Correia .......................................
Francisco José Gonçalves de Matos.

Chefe.

Exército
Equipa técnica
Cor
TCor MAT
TCor MAT
TCor MAT
TCor TM
TCor CAV
SAj SM
SAj SM
1Sarg SM
1Sarg SM

José Paulo Bernardino Serra ........................................
José Luís de Sousa Pires.
António Manuel Fernandes Vieira.
Manuel Duarte Amorim Ribeiro.
Paulo Miguel Palletti Correia Leal.
Paulo de Jesus Pereira Zagalo.
António Augusto Dias Meneses.
Emanuel Resendes.
Paulo Alexandre de Sousa Almeida Gouveia Fernandes.
Luís Alberto da Silva Costa.

Chefe.

Equipa operacional
TCor INF

Carlos Abílio Cavacas Macieira.
DGAIED

Maj

Américo Marques Garção Cara d’Anjo.

2 — O presente despacho produz efeitos desde 15 de Novembro de 2010.
O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

Despacho n.º 1 751/2011
de 29 de Dezembro de 2010
O Ministério da Defesa Nacional apoia, através da concessão de subsídios, projectos e actividades
de interesse para a área da defesa nacional, visando contribuir não só para melhorar a consistência, a
divulgação e a oportunidade da reflexão doutrinária e estratégica nos domínios da segurança e da defesa
em Portugal, como para a promoção e manutenção de eventos e iniciativas com vasta tradição ou
relevância na esfera militar.

1.ª Série
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As regras e condições para a atribuição desses subsídios foram estabelecidas pelo Despacho
n.º 3 033/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, de 7 de Fevereiro de 2008.
Esse despacho trouxe uma maior exigência na avaliação dos projectos e actividades a apoiar e um
maior rigor na distribuição e na aplicação dos recursos financeiros disponíveis.
Impõem-se, contudo, alguns aperfeiçoamentos que garantam uma maior articulação entre os
projectos de estudo e de investigação nos domínios da segurança e defesa e as linhas de investigação do
Instituto da Defesa Nacional (IDN), enquanto órgão de apoio à formulação do pensamento estratégico
nacional.
Nestes termos, determino o seguinte:
1 — Os subsídios a atribuir ao abrigo da alínea g) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 154-A/2009, de
6 de Julho, que aprova a Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, serão destinados a apoiar:
a) Projectos de estudo e de investigação nos domínios da segurança e defesa, sobre temáticas
passíveis de contribuir para o aprofundamento do conhecimento e para a valorização da reflexão
doutrinária e estratégica naqueles domínios;
b) Programas de actuação ou iniciativas que se destinem a promover os valores da instituição
militar e que contribuam para a valorização e divulgação da tradição castrense;
c) Publicações e projectos editoriais relacionados directamente com as matérias da segurança
e defesa nacional.
2 — Poderão ainda ser atribuídos, ao abrigo da referida alínea g) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 154-A/2009, de 6 de Julho, subsídios a entidades ligadas à instituição militar e ou que exerçam
actividades afins na área da segurança e defesa nacional.
3 — Os projectos a que se refere a alínea a) do n.º 1 devem incidir numa das áreas temáticas
prioritárias publicitadas até ao dia 31 de Janeiro de cada ano nos sítios: http://www.mdn.gov.pt e
http://www.idn.gov.pt.
4 — Os subsídios só serão atribuídos a entidades que não tenham por fim o lucro económico dos
seus associados que gozem de personalidade jurídica, nos termos do disposto no artigo 158.º do Código
Civil.
5 — Para a formalização das candidaturas aos subsídios a que se refere o n.º 1 deve ser utilizado
o formulário de candidatura, disponível no sítio da Internet http://www.mdn.gov.pt e publicado como anexo I do
presente despacho, que dele faz parte integrante.
6 — Para a formalização das candidaturas aos subsídios a que se refere o n.º 2 deve ser utilizado o
formulário de candidatura, disponível no sítio da Internet http://www.mdn.gov.pt e publicado como anexo II
do presente despacho, que dele faz parte integrante.
7 — As candidaturas aos subsídios são obrigatoriamente apresentadas por correio electrónico, para
o endereço gmdn@mdn.gov.pt, até ao dia 30 de Abril do ano em referência.
8 — A avaliação das candidaturas é realizada por uma comissão constituída pelo director do Instituto
da Defesa Nacional, que preside, por um representante do meu Gabinete, por um representante da
Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional e por duas personalidades de reconhecido mérito científico
nos domínios da segurança e da defesa, a designar por despacho do Ministro da Defesa Nacional.
9 — Na avaliação das candidaturas serão tidos em conta os seguintes critérios gerais:
a) Mérito e originalidade do projecto, programa ou publicação;
b) Capacidade da entidade proponente para o desenvolvimento do projecto, programa ou
publicação;
c) Consistência do programa de trabalhos proposto, determinada, designadamente, pela adequação
da proposta orçamental às actividades a realizar e pela razoabilidade dos custos;

16

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 1/2011

1.ª Série

d) Relevância do contributo do projecto, programa ou publicação para a promoção e
desenvolvimento da defesa nacional, no quadro da missão e das prioridades do Ministério da Defesa
Nacional.
10 — A lista dos subsídios a atribuir é divulgada até ao dia 30 de Julho do ano em referência, no sítio
da Internet http://www.mdn.gov.pt.
11 — A entidade à qual tenha sido atribuído subsídio a que se refere o n.º 1 deve apresentar, para
efeitos de avaliação intercalar e final, um relatório de progresso e um relatório final, constituídos por duas
partes, uma relativa às acções desenvolvidas e outra referente à respectiva execução financeira, de acordo
com os modelos disponíveis no sítio da Internet http://www.mdn.gov.pt e publicados como anexos III e IV
a do presente despacho, que dele fazem parte integrante.
12 — Os subsídios a atribuir nos termos do n.º 1 devem respeitar as seguintes condições:
a) O montante do subsídio a conceder é calculado mediante a análise do orçamento apresentado,
até ao limite máximo de 80 % do valor considerado elegível da candidatura apresentada, sem prejuízo do
co-financiamento por outras entidades públicas ou privadas;
b) A componente do projecto, programa ou publicação apoiada pelo Ministério da Defesa
Nacional não pode ser objecto de outros financiamentos;
c) São consideradas elegíveis as despesas com a aquisição de bens ou serviços exclusivamente
relacionadas com a execução do projecto, programa ou publicação;
d) Não são elegíveis as despesas com a aquisição de serviços destinadas ao funcionamento
regular da entidade candidata;
e) Os montantes correspondentes ao IVA são elegíveis apenas quando a entidade candidata
comprove a impossibilidade da sua recuperação;
f) A elegibilidade das despesas depende, para além da sua natureza, da respectiva legalidade,
devendo, designadamente, ser respeitado o princípio de que as mesmas apenas podem ser justificadas
através de facturas ou documento equivalente nos termos do artigo 28.º do Código do Imposto sobre o
Valor Acrescentado (IVA) e recibo ou documento de quitação equivalente, cumpridos os imperativos
fiscais definidos no artigo 35.º do referido código, bem como, no caso das entidades públicas, os normativos
que regulam a realização de despesas públicas;
g) O subsídio a atribuir será pago em duas parcelas;
h) O pagamento da 2.ª parcela do subsídio fica dependente de avaliação positiva do relatório de
progresso.
13 — A entidade à qual tenha sido atribuído subsídio a que se refere o n.º 2 deve apresentar, até
ao final do 1.º trimestre do ano seguinte ao ano de referência, um relatório de actividade, o qual deve conter
o elenco das actividades realizadas.
14 — As actividades, projectos, programas ou publicações apoiados que impliquem divulgação
pública, designadamente edições, em qualquer suporte, devem incluir a menção ao apoio através da
publicitação do logótipo do Ministério da Defesa Nacional.
15 — A entidade subsidiada que não atinja os objectivos essenciais propostos poderá ser obrigada,
consoante as circunstâncias do caso concreto, a devolver a totalidade ou parte do subsídio recebido.
16 — A aplicação do apoio concedido em acções diferentes daquelas para que foi concedido
determina a revogação do subsídio e a obrigação por parte da entidade subsidiada de reposição da
totalidade do montante do subsídio recebido, acrescido de juros à taxa legal.
17 — A revogação do apoio financeiro determina a impossibilidade de candidatura a apoio financeiro
pelo Ministério da Defesa Nacional pelo período de dois anos.
18 — Compete à Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional assegurar a execução dos
procedimentos previstos nos n.os 11, 12, 13 e 15 do presente despacho.
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19 — Compete ao Instituto da Defesa Nacional, em articulação com o Gabinete do Ministro da
Defesa Nacional, promover as acções necessárias à divulgação pública deste regime e das iniciativas
previstas no n.º 1 deste despacho, nomeadamente através do seu sítio da Internet, newsletter, mailing list.
20 — O presente despacho revoga o despacho n.º 3 033/2008 e produz efeitos a partir de
1 de Janeiro de 2011.
O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

ANEXO I
Formulário de candidatura (n.º 1)
1 — Identificação da entidade candidata:
1.1 — Entidade candidata:
Identificação:
Morada: ............................................................................................................................
Contactos: ........................................................................................................................
1.2 — Identificação do responsável/coordenador: ................................................................
1.3 — Breve historial e descrição da actividade da entidade candidata: ...............................
1.4 — Anexos:
A) Estatuto da entidade promotora, com referência ao Diário da República em que foi
publicado;
B) Extracto da acta em que foram eleitos os corpos sociais em exercício de funções à data da
apresentação do pedido;
C) Orçamento global da entidade promotora, aprovado pelo órgão estatutário competente e,
quando exista, o plano de actividades respeitante ao ano em referência;
D) Certidões comprovativas de que a entidade promotora se encontra em situação regular
quanto a dívidas por impostos e por contribuições à segurança social.
Notas:
1) É dispensada a apresentação dos elementos referidos em A) e B), caso já se encontrem
arquivados no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, facto que deve ser mencionado e comprovado.
2) Em caso de impossibilidade de envio dos anexos em suporte informático, juntamente com o
formulário de candidatura, devem os mesmos ser enviados por via postal para: Ministério da Defesa
Nacional, Avenida Ilha da Madeira, 1, 1400-204 Lisboa.
2 — Identificação do projecto, programa ou publicação:
2.1 — Designação: ..............................................................................................................
2.2 — Âmbito espacial (local, regional, nacional ou internacional): .......................................
2.4 — Período de execução: início: .../…/… conclusão: .../…/…
3 — Caracterização, fundamentação e objectivos do projecto, programa ou publicação:
3.1 — Objectivos visados (deverão ser suficientemente identificados e quantificados os
objectivos): .........................................................................................................................................
3.2 — Enquadramento no quadro da missão e áreas de actuação do MDN: ........................
3.4 — Histórico da realização deste projecto, programa ou publicação:
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1.ª vez:
Realizado desde: ......................................................................................................................
4 — Recursos financeiros e humanos necessários para a realização do projecto, programa ou
publicação:
4.1 — Orçamento (identificar as despesas e receitas estimadas, as formas e fontes de
financiamento previstas, o modo de gestão orçamental e o número de recursos directa e indirectamente
envolvidos): ..........................................................................................................................................
5 — Execução:
5.1 — Metodologia de execução: .........................................................................................
5.2 — Calendário de execução: ...........................................................................................
6 — Outros elementos relevantes para apreciação do processo: ...............................................
Data: ...................................................................................................................................
Assinatura do responsável: ..................................................................................................
ANEXO II
Formulário de candidatura (n.º 2)
1 — Identificação da entidade candidata:
1.1 — Entidade candidata:
Identificação:
Morada: ............................................................................................................................
Contactos: ........................................................................................................................
1.2 — Identificação do responsável/coordenador:
1.3 — Breve historial e descrição da actividade da entidade candidata:
1.4 — Anexos:
A) Estatuto da entidade, mencionando o Diário da República em que foi publicado;
B) Extracto da acta em que foram eleitos os corpos sociais em exercício de funções à data da
apresentação do pedido;
C) Orçamento global da entidade, aprovado pelo órgão estatutário competente;
D) Certidões comprovativas de que a entidade promotora se encontra em situação regular
quanto a dívidas por impostos e por contribuições à segurança social.
Notas:
1) É dispensada a apresentação dos elementos referidos em A) e B), caso já se encontrem
arquivados no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, facto que deve ser mencionado e comprovado.
2) Em caso de impossibilidade de envio dos anexos em suporte informático, juntamente com o
formulário de candidatura, devem os mesmo ser enviados por via postal para: Ministério da Defesa
Nacional, Avenida Ilha da Madeira, 1, 1400-204 Lisboa.
2 — Descrição pormenorizada das actividades desenvolvidas e a desenvolver, com identificação
dos custos estimados, bem como das formas de financiamento previstas: ...........................................
3 — Quadro resumo do montante pretendido:
Descrição das acções: .........................................................................................................
Custo estimado: ...................................................................................................................
Valor pretendido: .................................................................................................................
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Total: ...................................................................................................................................
Data: ...................................................................................................................................
Assinatura do responsável: ..................................................................................................
ANEXO III
Relatório de progresso
Designação do projecto, programa ou publicação: .....................................................................
Entidade: ..................................................................................................................................
I — Acções realizadas:
A) Evolução da realização das actividades programadas: .....................................................
B) Ponto de situação — análise qualitativa: .........................................................................
C) Indicadores de resultado e desvios ao programado: .........................................................
II — Execução financeira (identificação discriminada das despesas realizadas): .......................
Data: ...................................................................................................................................
Assinatura do responsável: ..................................................................................................
ANEXO IV
Relatório final
Designação do projecto, programa ou publicação: .....................................................................
Entidade: ..................................................................................................................................
I — Acções realizadas:
A) Evolução da realização das actividades programadas: .....................................................
B) Período de execução:
Previsto: início: …/…/… conclusão: …/…/…
Efectivo: início: …/…/… conclusão: …/…/…
Justificação para os deslizes temporais ocorridos entre a realização prevista e a realização efectiva:
C) Ponto de situação — análise qualitativa:
D) Indicadores de resultado e desvios ao programado:
E) Apreciação global:
II — Execução financeira:
A) Investimentos realizados:
Investimento total: ............................................................................................................
Comparticipação:..............................................................................................................
B) Execução por acções:
Descrição das acções

Total

Fornecedor

Valor
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C) Receitas:
Receitas previstas: ..............................................................................................................
Receitas efectivas: ..............................................................................................................
Origem das receitas

Montante

D) Outros elementos considerados relevantes para apreciação do cumprimento dos objectivos:
E) Anexos: ..........................................................................................................................
Documentos comprovativos da realização das despesas (cópias).
Data: ...................................................................................................................................
Assinatura do responsável: ..................................................................................................

Direcção-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa
Despacho n.º 1 256/2011
de 29 de Dezembro de 2010
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 ao 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, determino, ao abrigo da competência delegada nos termos da alínea i)
do n.º 1 do Despacho n.º 2 748/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 11 de Fevereiro, que
Portugal ratifique o STANAG 2606 LO (Edition 1) — Guidance for the Conduct of Tactical Stability Activities
and Tasks — ATP-3.2.1.1, com implementação no Exército na data de ratificação nacional.
O Director-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa, Carlos Alberto Viegas Filipe,
Vice-Almirante.

Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 220/CEME/2010
de 13 de Dezembro de 2010
Considerando que:
1. Através do Despacho n.º 12 251/2006, de 24 de Maio, de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 12 de Junho de 2006, foi extinto o Campo
militar de Santa Margarida, sendo a sua extinção efectiva a 30 de Junho de 2006, conforme o Despacho
n.º 130/CEME/2006, de 20Jun2006.
2. Através do Despacho n.º 12 555/2006, de 24 de Maio, de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 16 de Junho de 2006, foi Comando da
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Brigada Mecanizada, em Santa Margarida, sendo a sua criação efectiva a 01 de Julho de 2006, conforme
o Despacho n.º 131/CEME/2006.
3. A Brigada Mecanizada assumiu, na generalidade, as missões que eram atribuídas ao extinto
Campo Militar de Santa Margarida e ocupa o mesmo aquartelamento, pelo que reúne naturalmente os
requisitos para herdar o seu património histórico e as suas tradições militares.
Assim determino:
Que seja instutuída a Brigada Mecanizada como unidade herdeira das tradições militares e do
património histórico, do extinto Campo Militar de Santa Margarida.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.

Despacho n.º 1 387/2011
de 28 de Dezembro de 2010
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 1.º e no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 70/94,
de 21 de Dezembro, determino o seguinte:
1 — É extinta a Secção Logística do Centro de Finanças do Comando do Pessoal.
2 — É nomeada uma comissão liquidatária com a missão de proceder a regularização dos
assuntos de natureza administrativo-financeira pendentes à data da extinção, com a seguinte composição:
a) Maj AdMil (02977992) Luís Miguel Gonçalves (presidente);
b) Alf RC (09236701) Elvis Noel Castro;
c) Saj AM (18316885) Jorge Manuel Araújo Fonseca (tesoureiro);
d) 1Sarg AM (13313903) Hélder Manuel Carvalho Alves de Magalhães.
3 — O apoio administrativo-logístico ao funcionamento da comissão prevista no numero anterior
e prestado pela Secção Logística da Unidade de Apoio do Comando do Pessoal.
4 — O Centra de Finanças do Comando do Pessoal constitui-se como dependência administrativa
da Secção Logística da Unidade de Apoio do Comando do Pessoal.
5 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Janeiro de 2011.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.

Despacho n.º 1 388/2011
de 28 de Dezembro de 2010
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 1.º e no n.º 1 do artigo 4,° do Decreto Regulamentar n.º 70/94,
de 21 de Dezembro, determino o seguinte:
1 — É extinta a Secção Logística do Centro de Finanças do Comando das Forças Terrestres.
2 — É nomeada uma comissão liquidatária com a missão de proceder a regularização dos
assuntos de natureza administrativo-financeira pendentes a data da extinção, com a seguinte composição:
a) Maj AdMil (12816886) Fernando Jorge Cachado Farinha (presidente);
b) Ten RC (04654798) Ana Rita Roque Cordeiro;
c) Saj AM (12893787) José Manuel Alves Santos;
d) Saj AM (17721888) António Moreira Fernandes (tesoureiro).

22

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 1/2011

1.ª Série

3 — O apoio administrativo-logístico ao funcionamento da comissão prevista no numero anterior
e prestado pela Secção Logística da Unidade de Apoio do Comando das Forças Terrestres.
4 — O Centro de Finanças do Comando das Forças Terrestres constitui-se como dependência
administrativa da Secção Logística da Unidade de Apoio do Comando das Forças Terrestres.
5 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Janeiro de 2011.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.

Despacho n.º 1 389/2011
de 28 de Dezembro de 2010
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 1.º e no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 70/94,
de 21 de Dezembro, determino o seguinte;
1 — É extinta a Secção Logística do Hospital Militar de Belém.
2 — É nomeada uma comissão liquidatária com a missão de proceder à regularização dos
assuntos de natureza administrativo-financeira do referido hospital pendentes à data da extinção, com a
seguinte composição:
a) TCor Med (01676082) Paulo Jorge M. da Silva Lúcio (presidente)
b) Maj SGE (03018580) Avelino António Ramos Fernandes
c) SMor Med (15205582) António José Martins dos Santos
d) Saj Inf (06115285) José Eduardo Gonçalves Rodrigues
e) Saj Cav (14595284) Armando Nunes Pinto (tesoureiro)
3 — O apoio administrativo-logístico ao funcionamento da comissão prevista no número anterior
é prestado pela Secção Logística da Repartição de Apoio Geral do Comando da Logística,
4 — O Hospital Militar de Belém constitui-se como dependência administrativa da Secção
Logística da Repartição de Apoio Geral do Comando da Logística.
5 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Janeiro de 2011.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.

Despacho n.º 1 390/2011
de 28 de Dezembro de 2010
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 1.º e no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 70/94,
de 21 de Dezembro, determino o seguinte:
1 — É extinta a Secção Logística do Centro de Finanças Geral.
2 — É nomeada urna comissão liquidatária com a missão de proceder a regularização dos
assuntos de natureza administrativo-financeira pendentes a data da extinção, com a seguinte composição:
a) TCor AdMilL (00453481) Rui Manuel A. Tavares Salvado (presidente);
b) Cap AdMil (16107196) Helga Marta M. S. Comba Lopes;
c) Alf RC (15979202) José Miguel da Silva Neves;
d) 1Sarg AM (03903988) Luís Bastos Alcântara (tesoureiro).
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3 — O apoio administrativo-logístico ao funcionamento da comissão prevista no número anterior
é prestado pela Secção Logística da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército.
4 — O Centro de Finanças Geral constitui-se como dependência administrativa da Secção
Logística da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército.
5 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Janeiro de 2011.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.

Despacho n.º 2 202/2011
de 19 de Janeiro de 2011
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de Setembro
(Lei Orgânica do Exército), delego no Ajudante-General do Exército, Comandante do Pessoal,
Tenente-General Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, a competência que me é atribuída
por lei para a prática dos seguintes actos:
a) Aprovar instruções e normas técnicas no âmbito da administração dos recursos humanos
do Exército;
b) Proceder à nomeação, colocação e transferência de pessoal militar, militarizado e civil, com
excepção de:
1) Oficiais generais e Coronéis tirocinados;
2) Oficiais em missão no estrangeiro em funções de comando de forças nacionais
destacadas ou em quartéis-generais internacionais, ou em missões diplomáticas;
3) Oficiais para o desempenho de funções de comando de regimento e de unidades de
escalão batalhão da componente operacional do sistema de forças;
4) Oficiais, Sargentos-Mores e técnicos superiores do MPCE no Gabinete do CEME;
5) Colocação de militares fora do Exército.
c) Nomear militares para a frequência de cursos, tirocínios e estágios, com excepção
da nomeação de oficiais para a frequência do Curso de Promoção a Oficial General, do Curso de
Estado-Maior e de cursos no estrangeiro;
d) Nomear júris para a selecção dos candidatos a admitir por concurso aos quadros
permanentes (QP) nas diversas categorias de militares;
e) Homologar as listas de candidatos a admitir aos QP nas diversas categorias de militares;
f) Promover militares por diuturnidade e antiguidade nas diversas categorias;
g) Graduar militares nos postos em que a promoção é efectuada nas modalidades referidas na
alínea anterior;
h) Promover o pessoal militarizado;
i) Decidir sobre a contagem do tempo de serviço e sobre requerimentos relativos a contagens
de tempo de serviço;
j) Decidir sobre a mudança de situação, no que concerne às situações de activo, reserva e
reforma, bem como à prestação de serviço e sua efectividade;
k) Autorizar a prestação de serviço efectivo a militares na reserva, excepto Oficiais Generais
e Coronéis Tirocinados, dentro dos condicionalismos previstos na lei;
l) Aprovar as listas de antiguidade do pessoal militar, militarizado e civil do Exército;
m) Autorizar a emissão de bilhetes de identidade militar, de cartões de identificação militar, de
cartas-patentes e registos de encarte das promoções;
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n) Actos relativos a necessidades de formação e de desempenho de funções para a carreira
de cada militar, bem como os relativos a satisfação de condições de promoção, com excepção da dispensa
de condições especiais de promoção;
o) Adiamento da frequência de cursos de promoção;
p) Autorizar o abate aos QP;
q) Nomear militares e trabalhadores do MPCE para júris de procedimentos concursais e
provas de selecção;
r) Conceder licença registada a militares dos QP e licença ilimitada ao pessoal militarizado e
a praças dos QP;
s) Conceder licença para estudos a militares;
t) Autorizar a matrícula em cursos civis aos militares, excepto oficiais generais, sem prejuízo
para o serviço;
u) Autorizar o exercício de funções de natureza civil por militares, excepto oficiais generais,
sem prejuízo para o serviço;
v) Praticar os actos relativos às actividades concernentes ao recenseamento militar e ao Dia
da Defesa Nacional;
w) Autorizar concursos de admissão para o recrutamento normal;
x) Nomear júris para a classificação e selecção dos candidatos a admitir nos regimes de
voluntariado (RV) e de contrato (RC);
y) Decidir sobre a candidatura à prestação de serviço em RV e RC nas diversas categorias
de militares;
z) Autorizar a celebração de contratos para a prestação de serviço militar em RV e RC, de
acordo com os modelos aprovados;
aa) Autorizar o adiamento ou a antecipação da incorporação;
bb) Decidir sobre justificações apresentadas por cidadãos quanto a faltas às provas de
classificação e selecção ou reclassificação e não apresentação à incorporação, nos termos dos artigos 21.º
e 35.º da Lei do Serviço Militar;
cc) Autorizar a prorrogação da prestação de serviço de militares em RV e RC;
dd) Decidir sobre a rescisão dos contratos para prestação de serviço em RV e RC, nos termos
do n.º 3 e da alínea b) do n.º 4 do artigo 300.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR);
ee) Autorizar a dispensa das provas de classificação e selecção de cadetes do Curso de
Formação de Oficiais de Polícia que a requeiram, nos termos do n.º 1 do artigo 65.º do Regulamento da
Lei do Serviço Militar;
ff) Autorizar os militares em RV e RC a concorrerem aos estabelecimentos militares de ensino
superior, a concursos na Administração Pública e ao alistamento nas forças de segurança;
gg) Autorizar a abertura de procedimentos concursais de ingresso no MPCE e a prática de
todos os actos subsequentes, com excepção da decisão de recursos hierárquicos;
hh) Nomear, prover e exonerar o pessoal do MPCE;
ii) Celebrar, prorrogar e rescindir contratos de pessoal civil;
jj) Decidir sobre a conversão da nomeação provisória em definitiva do pessoal do MPCE;
kk) Autorizar comissões de serviço, requisições, destacamentos, transferências e permutas
do pessoal do MPCE;
ll) Autorizar a modificação da relação jurídica de emprego do pessoal civil, nas suas diversas
modalidades;
mm) Propor a apresentação do pessoal civil à junta médica competente, para efeitos de
verificação de incapacidade para o serviço;
nn) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de faltas por doença;
oo) Autorizar a concessão de licenças sem vencimento ao pessoal do MPCE, de curta e longa
duração, bem como autorizar o seu regresso à actividade;
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pp) Autorizar a prática de todos os actos respeitantes ao regime de trabalho a tempo parcial
a conceder ao pessoal do MPCE;
qq) Decidir sobre reclamações das listas de antiguidade do pessoal do MPCE;
rr) Autorizar a passagem à aposentação do pessoal do MPCE;
ss) Decidir sobre processos por acidente ou doença, excepto nos casos em que tenha ocorrido
a morte ou o desaparecimento da vítima;
tt) Proferir decisão nos processos disciplinares por acidente de viação, a que se referem os
§§ 1.º, 2.º e 3.º do artigo 7.º da Portaria n.º 22 396, de 27 de Dezembro de 1966, quando se encontrem
abrangidos por amnistia ou quando não haja lugar à aplicação de pena, desde que do acidente não resulte
qualquer dispêndio para a Fazenda Nacional;
uu) Determinar o cancelamento definitivo das cartas de condução militares, nos termos do
artigo 35.º da portaria referida na alínea anterior, excepto nos casos em que o cancelamento estiver
conexo com a prática de infracção disciplinar que deva ser apreciada pelo Chefe do Estado-Maior do
Exército;
vv) Determinar a restituição de cartas de condução militares no âmbito de processos
disciplinares por acidente de viação que forem decididos ao abrigo da competência referida na
alínea uu);
ww) Homologar os pareceres da CPIP/Direcção de Saúde sobre a verificação do nexo causal
entre o serviço e os acidentes ou doenças ocorridos, excepto nos casos em que tenha ocorrido a morte ou
o desaparecimento da vítima, e determinar o envio dos respectivos processos à entidade competente para
proferir a decisão final sempre que o interessado tenha requerido a qualificação como deficiente das
Forças Armadas ou deficiente civil das Forças Armadas;
xx) Autorizar o uso de medalhas e insígnias nacionais não militares;
yy) Conceder e cancelar as condecorações de comportamento exemplar e comemorativas;
zz) Autorizar o uso e o averbamento de distintivos militares e não militares;
aaa) Autorizar o averbamento de condecorações colectivas;
bbb) Autorizar o averbamento e a junção aos documentos de matrícula de medalhas e louvores
concedidos por entidades nacionais ou estrangeiras;
ccc) Praticar os actos respeitantes a remunerações, suplementos, subsídios e demais abonos
e descontos do pessoal militar, militarizado e civil do Exército, bem como proferir decisão sobre
requerimentos e exposições respeitantes às mesmas matérias;
ddd) Autorizar o pagamento de remunerações aos militares na situação de reserva e de
pensões provisórias de invalidez, reforma e aposentação ao pessoal militar e civil do Exército;
eee) Autorizar o abono de alimentação em numerário;
fff) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de
viatura própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de
transporte e de ajudas de custo, nos termos legais;
ggg) Reconhecer o direito a ser remunerado por posto superior;
hhh) Autorizar o pagamento de despesas com trasladações, nos termos do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 308/83, de 1 de Julho;
iii) Autorizar despesas com a reparação de danos emergentes de acidentes em serviço do
pessoal militar e civil do Exército, cujos encargos sejam da responsabilidade deste ramo, até ao montante
de € 10 000;
jjj) Actos relativos ao funcionamento do Estabelecimento Prisional Militar;
kkk) Proferir decisão nos processos do âmbito do Exército relativos à Prevenção e Combate
à Droga e ao Alcoolismo nas Forças Armadas;
lll) Autorizar a assistência aos familiares dos militares e funcionários civis do Exército
falecidos;
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mmm) Autorizar a inscrição e renovação de beneficiários da Assistência na Doença aos
Militares;
nnn) Decidir sobre as actividades da Banda do Exército, Orquestra-Ligeira do Exército e
Fanfarra do Exército.
2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, delego na mesma entidade a competência para
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de
obras públicas, até ao limite de € 99 759,58, que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com o n.º 5 do artigo 5.º da Lei Orgânica do Exército,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 231/2009, de 15 de Setembro.
3 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 4 do Despacho n.º 796/2010, de
21 de Dezembro de 2009, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 8, de 13 de Janeiro de 2010, subdelego na entidade referida nos números anteriores a competência para
autorizar despesas:
a) Com a locação e aquisição de bens e serviços, e com empreitadas de obras públicas, até
€ 250 000, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
b) Com indemnizações a terceiros resultantes de acordo com o lesado, decorrentes da
efectivação da responsabilidade civil do Estado emergente de acidentes de viação em que sejam
intervenientes viaturas do Exército, ficando a indemnização limitada aos danos materiais e ao valor máximo
de € 5 000.
4 — As competências referidas nos n.os 1 e 2 podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, nos
directores, comandantes e chefes na dependência directa do Comandante do Pessoal, podendo estes
subdelegá-las nos comandantes, directores ou chefes dos estabelecimentos e órgãos que se encontrem na
respectiva dependência directa.
5 — O presente despacho produz efeitos desde 17 de Janeiro de 2011, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo Ajudante-General do Exército que se incluam no
respectivo âmbito.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.

Comando do Pessoal
Despacho n.º 409/2011
de 06 de Dezembro de 2010
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 3 686/2010, de 27 de Janeiro, do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 01 de Março,
subdelego no Tenente-Coronel José Dias Lages, Comandante da Unidade de Apoio do Comando do
Pessoal, a competência em mim delegada no n.º 2 do Despacho n.º 3 686/2010, de 27 de Janeiro, do
General Chefe do Estado-Maior do Exército para, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, autorizar
e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras publicas até
€ 12 500.
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 02 de Dezembro de 2010, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de
competências.
O Ajudante-General do Exército, Eduardo Manuel de Lima Pinto, Tenente-General.
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Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército
Despacho n.º s/n
de 29 de Dezembro de 2010
1. Aprovo, para utilização no Exército, no âmbito do SIADAP dos seus dirigentes intermédios e
trabalhadores civis, o Regulamento Interno do SIADAP 2 e 3.
2. É permitido fazer extratos deste Regulamento sem autorização da entidade promulgadora.
3. O Regulamento Interno do SIADAP dos trabalhadores civis do Exército entra em vigor a
30 de dezembro de 2010, substituindo todas as orientações internas que até agora têm sido determinadas.
4. Este Regulamento deverá ser obrigatoriamente revisto no prazo de dois anos após a sua
aprovação.
O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
REGULAMENTO INTERNO DO SIADAP 2 e 3
(Lei n.º 66-B/2007, de 28Dec)
NOTA PRÉVIA
A grande heterogeneidade dos diversos Organismos que constituem a Administração Pública (AP),
causada nomeadamente pela localização geográfica, pelos serviços que prestam ao cidadão, pelos meios
tecnológicos que dispõem, pelo capital humano que possuem ou até pelo número de trabalhadores que
comportam, não permite que se encontre um sistema de avaliação, que se adapte na íntegra a todos eles.
Pois, realidades como as enunciadas, criam especificidades muito distintas que seria muito difícil e
demasiado ambicioso enquadra-las num único diploma.
Desta forma, o legislador na Lei 66-B/2007, de 28Dez, aquela que regula o Sistema Integrado de
Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), previu a possibilidade de os
Dirigentes Máximos dos Serviços (DMS) fazerem pequenos ajustes, no estrito respeito pelos princípios
orientadores do SIADAP. Assim, é de extrema importância, que cada organismo defina as suas
adaptações, pois, existem aspectos de âmbito estrutural e processual do SIADAP, que se não forem
devidamente esclarecidos, objectivados e acautelados, podem trazer a desconfiança e desacreditação do
sistema.
Neste domínio e como já referido, o legislador deixou algum espaço ao DMS, para decidir em
concreto, os termos, as condições e as práticas a que deverão obedecer a implementação e funcionamento
do SIADAP no seu organismo. Pois, o SIADAP é um sistema de gestão pública que atende às
características próprias e comuns da AP em geral, mas dificilmente poderia ter em conta as particularidades
de cada um dos seus organismos e serviços.
Do que até aqui foi dito, conclui-se que é necessário verter o regime legal do SIADAP em
regulamentação ajustada às organizações que o implementam. É esta regulamentação que deve preencher
todos aqueles domínios da avaliação de desempenho que foram deixados em aberto pelo legislador, de
modo acautelar a flexibilidade do sistema. Esta regulamentação, que define a organização interna do
SIADAP, atribuindo competências e responsabilidades, estabelecendo mecanismos de coordenação e
instrumentos de formalização no serviço, constitui o: “Regulamento Interno do SIADAP”.
Segundo a Lei n.º 66-B/07, 28Dec, a regulamentação interna do SIADAP, é da responsabilidade
do DMS e do Conselho Coordenador da Avaliação (CCA). Pois, prescrevem os artigos 58.º e 60.º desta
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lei, que compete ao CCA e ao DMS, estabelecer directrizes para uma aplicação objetiva e harmoniosa do
SIADAP 2 e 3 e garantir a adequação do sistema de avaliação do desempenho às realidades específicas
do serviço.
Este documento, com a organização dos assuntos por áreas temáticas, além de regulamentar o
SIADAP, designadamente nas ambiguidades que a lei apresenta, pretende ajudar a responder a algumas
questões que frequentemente se colocam aos vários intervenientes do SIADAP, nomeadamente no que
diz respeito às competências, direitos e deveres que a lei lhes atribui. Com este regulamento, pretende-se
ainda transmitir conceitos técnicos que facilitem a actuação dos diversos intervenientes no processo de
avaliação e permitam uma actuação homogénea e uniforme em todo o Exército. No entanto, e sem prejuízo
para o referido, interessa dizer que o fim último deste regulamento não é mais do que acautelar e evitar
as diversas iniquidades e perversidades que podem ocorrer numa aplicação desajustada do SIADAP.
Na elaboração deste Regulamento Interno, fez-se uma reflexão prévia sobre os dois anos de
implementação do SIADAP, de forma a obter-se um corpo de normas, onde se encontre objetivado aspetos
deixados em aberto na lei, nomeadamente em assuntos abordados nos artigos 36.º, 38.º, 42.º, 46.º, 48.º, 58.º,
59.º, 62.º e 75.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28Dec. Neste Regulamento definem-se diretrizes e orientações
sobre a fixação de objetivos e a harmonização da avaliação, chamando-se a atenção para o desdobramento
em cascata dos objetivos por nível de responsabilidade hierárquica e alinhamento de indicadores de medida
e desdobramento dos resultados. Ou seja, alertar para o facto de a definição de objetivos ter de começar
no topo do Exército e descer em cascata pelos seus diferentes níveis hierárquicos.
Interessa ainda referir que a harmonização concertada no seio do Exército, é de primordial
importância. Pois esta é o instrumento fundamental para combater a injustiça da avaliação, evitando que
dentro do Exército, hajam vários sistemas de avaliação. Como a definição de objetivos e a avaliação de
desempenho atravessam toda a organização, é imprescindível que existam mecanismos de coordenação
que assegurem a sua harmonização vertical e horizontal.
Apesar de se ser exaustivo, poderá haver aspetos que não foram considerados neste regulamento,
pelo que a sua leitura não dispensa a consulta da lei bem como de outros documentos oficiais que ajudem
a compreender e a interpretar o atual Sistema de Avaliação e Gestão do Desempenho da Administração
Pública. Desta forma, sugere-se, a consulta do sítio da Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público, em www.dgaep.gov.pt, e da página da Intranet do Exército, no sitio da RPC/DARH (Intranet),
designadamente nos links que dizem respeito à avaliação de desempenho.
O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.

CAPITULO I
INTRODUÇÃO
SECÇÃO I
O REGULAMENTO
101. OBJETO E ÂMBITO
a. O presente Regulamento define as regras do Subsistema de Avaliação do desempenho dos
dirigentes intermédios civis e trabalhadores civis do Exército, abreviadamente designado por SIADAP 2
e SIADAP 3;
b. O presente Regulamento estabelece ainda as competências, responsabilidades e atribuições
dos diversos intervenientes no SIADAP 2 e SIADAP 3 do Exército;
c. O presente regulamento aplica-se a todas as U/E/O do Exército, bem como aos dirigentes
intermédios e trabalhadores civis da Administração Pública, que nelas exercem funções;
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d. O presente regulamento aplica-se ainda, a todos os militares do Exército, com responsabilidades
de avaliação no âmbito do SIADAP 2 e SIADAP 3.
102. FINALIDADE
a. Com o presente Regulamento, pretende-se adaptar a Lei n.º 66-B/07, de 28Dec, às realidades
específicas do Exército e preencher, sempre que possível, os espaços abertos na lei, para adaptação
regulamentar;
b. Com o presente Regulamento pretende-se criar um corpo de normas internas, que permita a
aplicação do SIADAP 2 e SIADAP 3 de uma forma harmoniosa e uniforme no Exército;
c. Com o presente Regulamento, pretende-se disponibilizar informação, agrupada por áreas
temáticas, que facilita a atuação dos diversos intervenientes no SIADAP 2 e SIADAP 3;
d. Com o presente Regulamento, pretende-se evitar as iniquidades e perversidades que,
frequentemente, estão associados a qualquer sistema de avaliação.
103. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO
a. Na elaboração do presente Regulamento foi tido em consideração a legislação que regula, ou
se encontra associada à avaliação do desempenho na Administração Pública;
b. Foram ainda tidas em consideração as Circulares, Orientações Técnicas e FAQ emitidas pela
DGAEP sobre o assunto;
c. Por último, foram consideradas todas as orientações internas, que por despacho do TGen AGE
já regulam a aplicação do SIADAP no Exército;
d. Da legislação supra referida, menciona-se:
(1) Lei n.º 66-B/07, de 28Dec;
(2) Portaria n.º 1633/2007, de 31 de dezembro;
(3) Lei n.º 12-A/08, de 27Fev;
(4) Circular n.º 13/GDG/08 da DGAEP;
(5) FAQ da DGAEP;
(6) Diretiva n.º 05/AGE/, de 28Mai;
(7) Regulamento de Funcionamento do CCA do Exército;
(8) Despachos proferidos pelo TGen AGE, no âmbito do SIADAP.

SECÇÃO II
O SIADAP
104. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Lei n º 66-B/2007, de 28 de dezembro, estabelece o SIADAP, o qual visa contribuir para a
melhoria do desempenho e qualidade de serviço da Administração Pública, para a coerência e harmonia
da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação profissional
e desenvolvimento de competências.
O atual SIADAP, é um modelo de gestão assente em objetivos orientados para resultados, com
o qual se pretende avaliar, de forma coerente e harmoniosa, a eficácia, a eficiência e a qualidade dos
serviços (SIADAP 1), dos dirigentes superiores e intermédios (SIADAP 2) e dos trabalhadores (SIADAP 3),
mediante indicadores previamente estabelecidos.
Estes três subsistemas, que se encontram vertidos na Lei supramencionada, funcionam de forma
integrada e articulada através da coerência entre os objetivos fixados no âmbito do sistema de planeamento
do Ministério da tutela, os objetivos do ciclo anual de gestão dos serviços, os objetivos fixados na carta de
missão dos dirigentes superiores e os objetivos fixados aos demais dirigentes intermédios e trabalhadores.
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A avaliação dos serviços é feita através da autoavaliação e da heteroavaliação, visando a
obtenção de uma verdadeira cultura de avaliação e responsabilização traduzida na obrigatoriedade da
publicitação dos objetivos dos serviços e dos resultados obtidos, em articulação com o ciclo anual de gestão,
de modo a assegurar a transparência, a imparcialidade e a prevenção da discricionariedade do sistema.
A avaliação dos dirigentes superiores e intermédios e os seus parâmetros assentam nas cartas
de missão, quanto aos primeiros, nos resultados obtidos em matéria de eficácia, de eficiência e da qualidade,
e nas capacidades de gestão evidenciadas. A avaliação do desempenho dos trabalhadores é efetuada com
base em resultados decorrentes dos objetivos contratualizados e em competências previamente estabelecidas.
É ainda de salientar, que o regime mantém a fixação de um sistema de percentagens para a
diferenciação de desempenhos, alargada aos dirigentes de nível intermédio, sendo fixada a percentagem
máxima de 25% do total dos trabalhadores para as avaliações finais qualitativas de “desempenho
relevante” e de, entre estas, 5% para o reconhecimento de “desempenho excelente”. Estas quotas podem
subir para 35 por cento e 10 por cento, respetivamente, quando os serviços obtenham uma avaliação
excelente.
105. CICLO DE GESTÃO DO EXÉRCITO
O SIADAP dos trabalhadores do Exército articula-se com o Ciclo de Gestão do Exército e
integra as seguintes atividades, com a calendarização que a seguir se indica:
(1) Entre 01 de fevereiro e 31 de março
- Elaboração do Relatório de Atividades, com demonstração dos resultados, incluindo
balanço social e relatório de autoavaliação, relativamente ao ano civil anterior.
(2) Entre 31 de março e 30 de junho
- Elaboração de um projeto de plano de atividades, com os objetivos e resultados a atingir,
elaboração das propostas orçamentais e elaboração do Mapa de Pessoal.
(3) Entre 30 de junho e 30 de agosto
- Elaboração de proposta final de orçamento e do Mapa de Pessoal.
(4) Entre 15 de outubro e 30 de novembro
- Consolidação e aprovação do plano de atividades incluindo os objetivos das unidades
orgânicas.
(5) Entre 30 de novembro e 15 de dezembro
- Aprovação do orçamento e do Mapa do Pessoal pelo Ministro das Finanças e aprovação
do QUAR pelo Ministro da tutela;
(6) Durante o Ciclo de Avaliação
- Monitorização e eventual revisão dos objetivos do Exército e das unidades orgânicas.
106. CRONOGRAMA DO PROCESSO DA AVALIAÇÃO
a. O processo de avaliação dos dirigentes intermédios e trabalhadores, conforme o artigo 61º da
Lei do SIADAP, compreende as seguintes fases:
(1) Planeamento do processo de avaliação e definição de objetivos e resultados a atingir;
(2) Realização da autoavaliação;
(3) Realização da avaliação;
(4) Harmonização das propostas de avaliação;
(5) Reunião entre avaliador e avaliado para avaliação de desempenho respeitante ao ano
anterior;
(6) Reunião entre avaliador e avaliado para contratualização dos objetivos e respetivos
indicadores e fixação das competências (respeitante ao ano corrente);
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(7) Validação de avaliações e reconhecimento de desempenhos excelentes;
(8) Apreciação do processo de avaliação pela comissão paritária;
(9) Homologação;
(10) Reclamação e outras impugnações;
(11) Monitorização e revisão dos objetivos.
b. As fases supra referidas seguem a calendarização referida no diagrama que se segue:

c. A designação das ações e intervenientes em cada uma das fases do processo de avaliação,
constam do Anexo A ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante, encontrando-se também nele
definidos a calendarização de todas as ações.
CAPITULO II
INTERVENIENTES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
SECÇÃO I
DIRIGENTE MÁXIMO DO SERVIÇO
201. DEFINIÇÕES E ATRIBUIÇÕES
a. Entende-se por Dirigente Máximo do Serviço (DMS) o titular de cargo de direção superior do
1º grau ou legalmente equiparado, outro dirigente responsável por serviços dependentes de membro do Governo
ou presidente de órgão de direção colegial sob sua tutela ou superintendência (alínea b) do artigo 4.º);
b. No Exército, o DMS é Sua Excelência o General CEME, no entanto, no âmbito do SIADAP,
o TGen AGE, por delegação, assume a presidência do CCA na qualidade de DMS;
c. Desta forma, recaem sobre o TGen AGE, todas as atribuições e competências que incumbem
a Sua Excelência o General CEME, em matéria do âmbito do SIADAP, com excepção da apreciação e
decisão de recurso hierárquico;
d. É responsabilidade do TGen AGE garantir as articulações necessárias na aplicação dos
subsistemas de avaliação que constituem o SIADAP.
202.COMPETÊNCIAS DO TGen AGE, NO ÂMBITO DO SIADAP 2 e 3
a. Competências genéricas (artigo 60.º):
(1) Garantir a adequação do sistema de avaliação às realidades específicas do Exército;
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(2) Coordenar e controlar o processo de avaliação anual de acordo com os princípios e regras
definidos na lei;
(3) Fixar níveis de ponderação dos parâmetros de avaliação, nos termos da lei;
(4) Assegurar o cumprimento no serviço das regras sobre percentagens em matéria de
diferenciação dos desempenhos e assegurar o seu estrito cumprimento;
(5) Homologar as avaliações anuais (esta competência pode ser delegada nos presidentes das SA);
(6) Decidir das reclamações dos avaliados (esta competência pode ser delegada nos
presidentes das SA);
(7) Garantir a elaboração do relatório anual da avaliação do desempenho que integra o
Relatório de Atividades do Serviço;
(8) Exercer as demais competências previstas na lei.
b. Competências específicas, no âmbito do SIADAP 2:
(1) Aplicar obrigatoriamente o SIADAP;
(2) Estabelecer, se assim o entender, por despacho, e depois de ouvido o CCA, as
competências a que se deve subordinar a avaliação dos dirigentes intermédios, escolhidas de entre as
constantes da lista aprovada pela Portaria nº 1633/2007 de 31 de dezembro (n.º 7 do artigo 36.º);
(3) Determinar, querendo, nos termos do artigo 38º nos 4 e 5, que concorram como elementos
informadores da avaliação dos dirigentes intermédios, a avaliação sobre eles efetuada pelos:
(a) Dirigentes intermédios do mesmo grau e, sendo do 2º grau, os que exerçam funções
na mesma unidade orgânica;
(b) Dirigentes e trabalhadores que lhes estejam diretamente subordinados.
(4) Assegurar a avaliação intercalar dos dirigentes intermédios nos termos dos artigos 36.º e 37.º,
à qual é aplicável o sistema do SIADAP 3, com as necessárias adaptações (artigo.40.º);
(5) Avaliar aqueles que dele dependam diretamente;
(6) Assegurar anualmente, nos termos dos artigos 42.º (n.os 5 a 7) e 43.º, a avaliação do
desempenho dos trabalhadores que exerçam cargos dirigentes, para efeitos na carreira de origem;
(7) Assegurar a aplicação dos efeitos da avaliação de desempenho dos dirigentes intermédios
(artigo 39.º);
c. Competências específicas, no âmbito do SIADAP 3:
(1) Assegurar, no último trimestre de cada ano civil, o planeamento do processo de avaliação,
definição de objetivos e fixação de resultados a atingir pelos trabalhadores (artigo 62.º) os quais devem
obedecer às seguintes regras:
(a) O processo deve decorrer das orientações fundamentais dos documentos que
integram o ciclo de gestão, das competências de cada unidade orgânica e da gestão articulada de
atividades, centrada na arquitectura transversal dos processos internos de produção;
(b) A definição de objetivos e resultados a atingir pelas unidades orgânicas deve envolver
os respetivos dirigentes e trabalhadores, assegurando a uniformização de prioridades e alinhamento interno
da atividade do serviço com os resultados obter, a identificação e satisfação do interesse público e das
necessidades dos utilizadores;
(c) A planificação em cascata, quando efetuada, deve evidenciar o contributo de cada
unidade orgânica para os resultados finais pretendidos pelo serviço;
(d) A definição de orientações que permitam assegurar o cumprimento das percentagens
relativas à diferenciação de desempenhos.
(2) Nomear avaliador específico que elaborará proposta de avaliação, a entregar ao CCA,
com vista à avaliação anual requerida pelos dirigentes intermédios e trabalhadores que se encontrem nas
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situações previstas nos n.os 3, 5 e 7 do artigo 42.º. No respeitante aos trabalhadores, esta competência
poderá ser delegada nos Presidentes das SA;
(3) Garantir a publicitação das menções qualitativas e respetiva quantificação, quando
fundamentam, no ano em que são atribuídas, a mudança de posição remuneratória na carreira ou a
atribuição de prémio de desempenho, bem como as menções qualitativas anteriores que tenham sido
atribuídas e contribuam para tal fundamentação (n.º 1 do artigo 44.º). É, igualmente, obrigatória a
publicitação do reconhecimento de mérito significando “desempenho de excelente” nos termos do n.º 3, do
artigo 51.º;
(4) Garantir os efeitos da avaliação do desempenho individual dos trabalhadores, designadamente
os relativos ao reconhecimento do “desempenho relevante” e “desempenho excelente” em três anos
consecutivos (artigo 52.º);
(5) Providenciar para que o diagnóstico das necessidades de formação dos trabalhadores
avaliados com a menção de “desempenho inadequado” seja considerado no plano de formação anual, tendo
em conta os recursos disponíveis (n.º 1 do artigo 54.º);
d. Outras competências, comuns ao SIADAP 2 e SIADAP 3:
(1) Assumir a responsabilidade pela aplicação e divulgação aos avaliados, em tempo útil, do
sistema de avaliação, garantindo o cumprimento dos seus princípios e a diferenciação do mérito (n.º 3 do
artigo 57.º);
(2) Garantir aos avaliados o conhecimento dos objetivos, fundamentos, conteúdo e
funcionamento do sistema de avaliação (n.º 4 do artigo 57.º);
(3) Garantir aos avaliados o direito de reclamação, de recurso e de impugnação judicial
(n.º 5 do artigo 57.º);
(4) Presidir ao CCA e designar os dirigentes que o integram (n.º 2 do artigo 58.º);
(5) Providenciar pela elaboração do regulamento de funcionamento do CCA (n.º 6 do artigo 58.º);
(6) Garantir a criação e funcionamento de uma CP por SA (n.º 3 do artigo 59.º);
(7) Designar, pelo período de dois anos, os vogais representantes da Administração em cada
uma das CP das SA (n.os 2 e 4 do artigo 59.º). Esta competência encontra-se delegada em cada um dos
Presidentes das SA;
(8) Promover, mediante despacho proferido nos termos das alíneas a) a f) do n.º 6, do artigo 59.º,
a publicitar, em dezembro, na página eletrónica do serviço, o processo de eleição dos vogais representantes
dos trabalhadores na CP (n.º 6 do artigo 59.º);
(9) Mandar repetir, se necessário, os procedimentos previstos nos n.os 4 e 5 do artigo 59.º, por
uma única vez e num prazo de 5 dias, quando em alguma das SA se verificar a interrupção do mandato
de pelo menos metade de vogais efetivos e suplentes da CP, quer sejam representantes da Administração,
quer sejam eleitos pelos trabalhadores (n.º 9 do artigo 59.º). Esta competência poderá ser delegada em
cada um dos Presidentes das SA;
(10) Zelar pelo cumprimento das várias fases do processo de avaliação (artigo 61.º);
(11) Submeter à apreciação da CP os requerimentos fundamentados dos trabalhadores que
solicitem a intervenção deste órgão sobre as propostas de avaliação de que tomaram conhecimento e que
serão sujeitas a homologação (n.os 1 e 2 do artigo 70.º);
(12) Proceder, até 30 de março, à homologação das avaliações de desempenho, dela dando
conhecimento aos dirigentes intermédios e trabalhadores, no prazo de cinco dias úteis (artigo 71.º). No
respeitante aos trabalhadores, esta competência poderá ser delegada em cada um dos Presidentes das SA;
(13) Decidir, no prazo de 15 dias úteis, sobre as reclamações apresentadas tendo em conta
os fundamentos apresentados pelo avaliado e pelo avaliador, bem como os relatórios da CP ou do CCA
sobre os pedidos de apreciação anteriormente apresentados (artigo 72.º). No respeitante aos trabalhadores,
esta competência poderá ser delegada em cada um dos Presidentes das SA;
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(14) Homologar as propostas finais de avaliação dos dirigentes intermédios e dos trabalhadores
nos termos do n.º 5 do artigo 69.º. No respeitante aos trabalhadores, esta competência poderá ser delegada
em cada um dos Presidentes das SA;
(15) Atribuir, no caso do n.º 5 do artigo 69.º, nova menção qualitativa e quantitativa e respetiva
fundamentação, quando decidir pela não homologação das avaliações atribuídas pelos avaliadores ou pelo
CCA (n.º 2 do artigo 60.º). No respeitante aos trabalhadores, esta competência poderá ser delegada em
cada um dos Presidentes das SA, sendo neste caso a SA a atribuir a avaliação;
(16) Proceder a nova avaliação, quando for proferida decisão favorável ao dirigente
intermédio ou trabalhador em sede de recurso hierárquico ou jurisdicional, sempre que não seja possível
ao novo superior hierárquico proceder à sua revisão (n.º 3 do artigo 73.º). No respeitante aos
trabalhadores, esta competência encontra-se delegada em cada um dos Presidentes das SA;
(17) Proceder à atribuição de percentagens de diferenciação de desempenhos e assegurar
o seu estrito cumprimento, sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo 27.º (n.º 4 do artigo 75.º);
(18) Garantir a elaboração do Relatório interno e do Relatório Síntese sobre a forma
como o SIADAP 2 e o SIADAP 3 foram aplicados no âmbito do Exército, e remeter este último ao
MDN (n.os 2 e 4 do artigo 76.º);
(19) Garantir que todos os processos de transmissão da informação e de alimentação de
bases de dados relevantes no âmbito do Exército tenham suporte electrónico, devendo o tratamento
estatístico e a ligação aos sistemas de processamento de salários efetuar-se progressivamente de
forma automática (n.º 5 do artigo 76.º);
(20) Assegurar a divulgação anual do resultado global da aplicação do SIADAP, na
página eletrónica do Exército, contendo o número de menções qualitativas atribuídas por carreira
(artigos 77.º e 79.º).
SECÇÃO II
PRESIDENTES DAS SECÇÕES AUTONOMAS
203. FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES
a. Por inerência de funções, os Majores-Generais que ocupam os cargos que a seguir mencionam,
pode-lhe ser delegada a presidência das Secções Autónomas (SA), conforme a cada um se indica:
(1) MGen Dir Coord EME: SA 1 – Comando do Exército;
(2) MGen DARH: SA 2 – Comando do Pessoal;
(3) MGen Adj do Cmdt Log: SA 3 – Comando da Logística;
(4) MGen nomeado pelo TGen CID: SA 4 – Comando de Instrução e Doutrina;
(5) MGen Adj do Cmdt FT: SA 5 – Comando das Forças Terrestres;
b. Cada um dos Presidentes das SA coadjuva o presidente do CCA na operacionalização do
funcionamento do SIADAP 3 aos trabalhadores civis em serviço nas U/E/O da direta dependência de cada
um dos OCAD a que se encontram associados.
204. COMPETÊNCIAS DOS PRESIDENTES DAS SA
a. Competências genéricas:
(1) Assegurar o cumprimento na respetiva SA, das regras sobre percentagens em matéria
de diferenciação dos desempenhos e assegurar o seu estrito cumprimento;
(2) Garantir a elaboração do relatório síntese, a nível da respetiva SA;
(3) Providenciar para que o diagnóstico das necessidades de formação dos trabalhadores
avaliados com a menção de “desempenho inadequado” seja considerado no plano de formação anual, tendo
em conta os recursos disponíveis (n.º 1 do artigo 54.º);
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(4) Garantir a divulgação e aplicação aos avaliados da SA, em tempo útil, do sistema
de avaliação, garantindo o cumprimento dos seus princípios e a diferenciação do mérito (n.º 3 do
artigo 57.º);
(5) Garantir aos avaliados o conhecimento dos objetivos, fundamentos, conteúdo e
funcionamento do sistema de avaliação (n.º 4 do artigo 57.º);
(6) Garantir aos avaliados o direito de reclamação, de recurso e de impugnação judicial
(n.º 5 do artigo 57.º);
(7) Providenciar pela elaboração do regulamento de funcionamento da respetiva SA (n.º 6
do artigo 58.º);
(8) Garantir a criação e funcionamento da CP (n.º 1 do artigo 59.º);
(9) Promover, mediante despacho proferido nos termos das alíneas a) a f) do n.º 6, do
artigo 59.º, a publicitar, em dezembro, na página eletrónica do serviço, o processo de eleição dos vogais
representantes dos trabalhadores na Comissão Paritária (n.º 6 do artigo 59.º);
(10) Zelar pelo cumprimento das várias fases do processo de avaliação (artigo 61.º);
(11) Assegurar a divulgação anual do resultado global da aplicação do SIADAP, na
página eletrónica do serviço, contendo o número de menções qualitativas atribuídas por carreira
(artigos 77.º e 79.º);
(12) Garantir, a elaboração do Relatório interno e do Relatório Síntese sobre a forma como
o SIADAP 3 foi aplicado no âmbito da sua SA, e remeter cópia ao CCA e DARH;
b. Por delegação do TGen AGE, sempre publicada em DR, podem assumir as seguintes
competências:
(1) Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do SIADAP 3;
(2) Validar as avaliações de “desempenho relevante” e “desempenho inadequado” bem
como proceder ao reconhecimento do “desempenho excelente”;
(3) Homologar as avaliações anuais;
(4) Decidir das reclamações dos avaliados;
(5) Nomear avaliador específico que elaborará proposta de avaliação, a entregar à SA,
com vista à avaliação anual requerida pelos trabalhadores que se encontrem nas situações previstas
nos n.os 3, 5 e 7 do artigo 42.º;
(6) Garantir, que antes da execução da diferenciação, seja publicitada o número de
trabalhadores que na sua SA, correspondem a 25% e 5%, devendo este número encontrar-se dividido
proporcionalmente por carreiras que são avaliadas no âmbito do SIADAP;
(7) Presidir à SA e designar os dirigentes que a integram, nos termos da lei (n.º 2 do artigo 58.º);
(8) Designar, pelo período de dois anos, os 4 vogais representantes da Administração na
CP (dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos, e dois suplentes. Os vogais são membros da SA)
(n.º 3 do artigo 59.º);
(9) Mandar repetir, se necessário, os procedimentos previstos nos nos 4 e 5 do artigo 59º, por
uma única vez, e num prazo de 5 dias, quando se verificar a interrupção do mandato de pelo menos metade
de vogais efetivos e suplentes da CP, quer sejam representantes da Administração, quer sejam eleitos pelos
trabalhadores (n.º 9 do artigo 59.º);
(10) Submeter à apreciação da CP os requerimentos fundamentados dos trabalhadores que
solicitem a intervenção deste órgão sobre as propostas de avaliação de que tomaram conhecimento e que
serão sujeitas a homologação (n.os 1 e 2 do artigo 70.º.);
(11) Proceder, até 30 de março, à homologação das avaliações de desempenho, dela dando
conhecimento aos trabalhadores, no prazo de cinco dias úteis (artigo 71.º);
(12) Decidir, no prazo de 15 dias úteis, sobre as reclamações apresentadas tendo em conta
os fundamentos apresentados pelo avaliado e pelo avaliador, bem como os relatórios da CP ou da SA sobre
os pedidos de apreciação anteriormente apresentados (artigo 72.º);
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(13) Atribuir, no caso do n.º 5 do artigo 69.º, nova menção qualitativa e quantitativa e respetiva
fundamentação, quando decidir pela não homologação das avaliações atribuídas pelos avaliadores ou pela
SA (n.º 2 do artigo 60.º);
(14) Proceder a nova avaliação, quando for proferida decisão favorável ao trabalhador em
sede de recurso hierárquico ou jurisdicional, sempre que não seja possível ao novo superior hierárquico
proceder à sua revisão (n.º 3 do artigo 73.º);
(15) Homologar a proposta final de avaliação estabelecida pela SA nos termos do nº 5 do
artigo 69º da Lei do SIADAP;
(16) Designar o avaliador que efetuará a PC dos trabalhadores que não tenham tido
avaliação de desempenho nos anos de 2004 a 2007, por razões que não lhe sejam imputáveis,
designadamente por não lhes ser aplicável a legislação em matéria de avaliação de desempenho face
à sua situação jurídico-funcional e a tenham solicitado (artigo 43.º e n.º 4 do artigo 85.º).
SECÇÃO III
CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO (CCA)
205. DEFINIÇÃO E CONSTITUIÇÃO
a. O CCA é um órgão de natureza deliberativa e consultiva que funciona junto do DMS, sendo
presidido por este, e que integra, para além do responsável pelos recursos humanos, três a cinco dirigentes
por ele designados;
b. Quando o exercício das suas competências incidir sobre o desempenho dos dirigentes
intermédios, o CCA tem composição restrita a dirigentes superiores e ao responsável pela gestão dos
recursos humanos (n.º 7 do artigo 58.º);
c. No Exército existe um único CCA, sendo o TGen AGE o seu presidente, na qualidade de “DMS”;
d. A composição e constituição do CCA, encontra-se vertida no seu Regulamento de
Funcionamento e consta, além do presidente, das seguintes entidades: MGen Dir Coord EME; MGen
DARH; MGen Adj Cmdt Log; um MGen nomeado pelo TGen CID e MGen Adj Cmdt FT.
206. COMPETÊNCIAS GENÉRICAS DO CCA
a. Estabelecer diretrizes e orientações para uma aplicação harmónica do SIADAP 2 e 3, tendo
em conta os documentos que integram o ciclo de gestão previsto no artigo 8º do SIADAP (genericamente:
Orçamento; Conta de Gerência; Balanço Social; Plano de Atividades e Relatório de Atividades);
b. Estabelecer orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de competências
e de indicadores de medida, em especial os relativos à caraterização da superação de objetivos;
c. Estabelecer o número de objetivos e de competências a que se deve subordinar a avaliação
do desempenho, podendo fazê-lo para todos os trabalhadores do serviço ou, quando se justifique, por
unidade orgânica, ou por carreira n.º 5 do artigo 75.º);
d. Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do SIADAP 2 e do SIADAP 3, atribuindo
o número máximo de menções de “desempenho relevante” e “desempenho excelente” a cada uma das
SA, garantindo a distribuição proporcional por carreiras;
e. Apreciar e validar as avaliações de “desempenho relevante” e de “desempenho inadequado”
bem como proceder ao reconhecimento do “desempenho excelente” dos dirigentes intermédios;
f. Dar parecer sobre os pedidos de apreciação das propostas de avaliação dos dirigentes
intermédios avaliados. No exercício desta competência aplica-se o disposto nos n.os 3 e seguintes do
artigo 69.º, com as necessárias adaptações;
g. Desempenhar as demais competências previstas por lei, neste Regulamento Interno ou no
Regulamento de Funcionamento do CCA.
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207. OUTRAS COMPETÊNCIAS DO CCA
a. Pronunciar-se, a pedido do dirigente máximo do serviço, sobre as competências a que se deve
subordinar a avaliação intercalar dos dirigentes intermédios, escolhidas de entre as constantes do anexo IV
da Portaria n.º 1 633/2007, de 28 de dezembro, sempre que aquele as pretenda estabelecer previamente
por despacho (n.º 7 do artigo 36.º);
b. Deliberar sobre a realização da avaliação de desempenho do trabalhador que se encontre em
situação funcional que não tenha permitido contato direto por um período de 6 meses com o respetivo
avaliador (n.º 3 do artigo 42.º);
c. Proceder, nos termos do n.º 5 do artigo 29.º, que remete para os n.os 5 a 7 do artigo 42.º
e artigo 43.º, à avaliação anual do desempenho do trabalhador que exerça cargo dirigente, e cuja avaliação
tenha efeitos na respetiva carreira de origem;
d. Fixar previamente, nos termos do n.º 4 do artigo 43.º, os critérios da ponderação curricular e
a respetiva valoração, os quais devem constar em ata tornada pública;
e. Muitas das atribuições supra mencionadas, podem ser atribuídas às SA.
208. OUTRAS INTERVENÇÕES DO CCA, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
a. Reunir, no 4.º trimestre de cada ano, tendo em vista:
(1) Análise do relatório do SIADAP do ano anterior;
(2) A definição do número de objetivos e competências a adotar no ano seguinte;
(3) A definição das competências a aplicar em cada uma das carreiras;
(4) A definição para o ano seguinte, do peso dos parâmetros no resultado e competências na
avaliação final;
(5) Definição de critérios para superação de objetivos;
(6) Validação ou modificação das orientações gerais sobre objetivos, indicadores de medida
e metas constantes neste regulamento;
(7) Validação ou modificação dos critérios de reconhecimento de excelência ou validação de
relevante, constantes neste regulamento;
(8) Validação ou modificação dos critérios para alteração de posicionamento remuneratório
excecional, constantes neste regulamento;
(9) Validação ou modificação dos critérios para ponderação curricular, constantes neste
regulamento;
(10) Apurar, a nível do Exército, o número de excelentes e de relevantes a atribuir por
carreira;
(11) Distribuir, proporcionalmente por SA, o número de excelentes e relevantes referidos no
parágrafo anterior;
(12) Comunicar às SA, o número de excelentes e relevantes que no âmbito do Exército lhe
corresponde;
b. Elaborar e entregar ao TGen AGE o(s) relatório(s) sobre pedidos de apreciação
anteriormente apresentados, para que este o(s) tenha em conta nas decisões que proferir sobre as
reclamações apresentadas.
209. FUNCIONAMENTO DO CCA
a. O CCA rege-se pelo Regulamento de Funcionamento elaborado nos termos do n.º6 do
artigo 58.º da Lei do SIADAP;
b. No âmbito do funcionamento, o CCA, obedece às disposições legais previstas no CPA, no que
respeita ao funcionamento dos órgãos colegiais;

38

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 1/2011

1.ª Série

SECÇÃO IV
SECÇÕES AUTÓNOMAS (SA)
210. CONSTITUIÇÃO
a. Para efeitos de operacionalização do funcionamento do CCA, existem cinco SA, com a
seguinte designação e composição:
(1) SA 1 – Comando do Exército
Presidente: MGen Dir Coord EME
Cinco Vogais
Um Secretariado
(2) SA 2 – Comando do Pessoal
Presidente: MGen DARH
Cinco Vogais
Um Secretariado
(3) SA 3 – Comando da Logística
Presidente: MGen Adj Cmdt Log
Cinco Vogais
Um Secretariado
(4) SA 4 – Comando de Instrução e Doutrina
Presidente: MGen a nomear pelo TGen CID
Cinco Vogais
Um Secretariado
(5) SA 5 – Comando das Forças Terrestres
Presidente: MGen Adj Cmdt FT
Cinco Vogais
Um Secretariado
b. As SA coadjuvam o CCA na operacionalização do funcionamento do SIADAP 3 aos
trabalhadores civis em serviço nas U/E/O da sua direta dependência;
c. As SA são os órgãos que têm a responsabilidade primária, no que respeita ao apuramento,
processamento e atribuição da avaliação dos trabalhadores sob a sua competência;
d. Encontram-se sob a competência de cada uma das SA, os trabalhadores com relação jurídica
de emprego público que desempenhem funções nas U/E/O que se encontram na dependência do OCAD
onde se integra a SA;
e. No Anexo B ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante, consta a relação das U/E/O,
que se integram em cada uma das SA.
211. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS NO ÂMBITO DO ARTIGO 58.º
a. Difundir as orientações gerais aprovadas pelo CCA, no que respeita a matéria de fixação de
objetivos, de escolha de competências e de indicadores de medida, em especial os relativos à caraterização
da superação de objetivos;
b. Difundir o número de objetivos e de competências, a que se deve subordinar a avaliação do
desempenho e que foram aprovadas pelo CCA;
c. Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do SIADAP 3, cabendo-lhe apreciar e
validar as avaliações de “desempenho relevante” e de “desempenho inadequado” bem como proceder
ao reconhecimento do “desempenho excelente”;
d. Desempenhar as demais competências previstas por lei, Regulamento Interno e/ou Regulamento
de Funcionamento da SA.
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212.OUTRAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DAS SA
a. Deliberar sobre a realização da avaliação de desempenho do trabalhador que se encontre em
situação funcional que não tenha permitido contato direto por um período de 6 meses com o respetivo
avaliador (n.º 3 do artigo 42.º);
b. Proceder, mediante proposta de avaliador especificamente nomeado pelo Presidente da SA,
à avaliação anual do trabalhador que, encontrando-se nas condições previstas no n.º 5 do artigo 42.º, isto
é que tenha relação jurídica de emprego por mais de seis meses mas não tenha o correspondente serviço
efetivo (serviço realmente prestado, conforme previsto na alínea f) do artigo 4.º) e não tenha tido avaliação
que releve nos termos e para os efeitos do n.º 6, ou tendo-a pretenda a sua alteração e tenha requerido
a avaliação anual;
c. Divulgar os critérios da PC e a respetiva valoração, que se encontrem aprovados pelo CCA.
213. INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
a. Para efeitos de processamento da diferenciação ao nível do CCA, as SA enviam à
RPC/DARH, até ao final da 1ª quinzena de janeiro do ano em que é processada a avaliação, a relação de
trabalhadores que são avaliados por: FA; transição da última avaliação relevante atribuída nos termos do
SIADAP; e PC. Devem ainda enviar a relação dos trabalhadores que prevêem que não são avaliados, com
a respetiva justificação;
b. Publicar na página da intranet do OCAD em que se integra, até final de janeiro do ano em que
se processa a avaliação, o número de excelentes e relevantes que se prevêem atribuir por carreira;
c. Enviar à RPC/DARH, até 30Abr do ano em que se processa a avaliação, a relação de
trabalhadores avaliados, acompanhado com a FPA de cada um dos trabalhadores avaliados;
d. Enviar à RPC/DARH, até 30Abr do ano em que se processa a avaliação, a relação dos
trabalhadores não avaliados, com a identificação do respetivo motivo;
e. Entregar à CP, nos casos em que a SA tenha sido avaliador e sempre que lhe sejam solicitados,
os elementos que aquela julgar convenientes para seu melhor esclarecimento (n.º 4 do artigo 70.º);
f. Elaborar e entregar ao Presidente da SA, o(s) relatório(s) sobre pedidos de apreciação
anteriormente apresentados, para que este o(s) tenha em conta nas decisões que proferir sobre as
reclamações apresentadas;
g. Reunir, no 4.º trimestre de cada ano, tendo em vista:
(1) Análise do relatório do SIADAP do ano anterior;
(2) Divulgação do número de objetivos e competências adotadas pelo CCA, para o ano seguinte;
(3) Divulgação das competências definidas pelo CCA, para aplicar no ano que se segue, em
cada uma das carreiras;
(4) Divulgação para o ano seguinte, do peso dos parâmetros resultado e competências na
avaliação final, definidos pelo CCA;
(5) Divulgação de critérios para superação de objetivos;
(6) Divulgação das orientações gerais sobre objetivos, indicadores de medida e metas
definidas pelo CCA;
(7) Divulgação dos critérios de reconhecimento de excelência ou validação de relevante,
definidos pelo CCA;
(8) Divulgação dos critérios para alteração de posicionamento remuneratório excecional,
definidos pelo CCA;
(9) Divulgação dos critérios para PC, definidos pelo CCA;
h. Reunir, na 2ª quinzena de janeiro, tendo em vista:
(1) Proceder à análise de todas as propostas de avaliação e à sua harmonização de forma a
assegurar o cumprimento das percentagens relativas à diferenciação de desempenhos;
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(2) Transmitir, se for necessário, novas orientações aos avaliadores na sequência das
orientações estabelecidas nos termos da alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 62.º;
(3) Iniciar o processo conducente à validação dos “desempenhos inadequados” e ao
reconhecimento dos “desempenhos excelentes” (artigo 64.º);
(4) Analisar todas as FA, com os objectivos e competências que o avaliador pretende
contratualizar para o ano seguinte;
(5) Transmitir, se for necessário, novas orientações aos avaliadores, para a reformulação dos
objetivos e competências;
(6) Mandar corrigir as FA que enfermem de erro técnico ou formal;
i. Reunir, (na sequência das reuniões ocorridas entre avaliador e avaliado para dar conhecimento
da avaliação) até 28 de fevereiro, com o propósito de:
(1) Validar as propostas de avaliação com menções de “desempenho relevante” e
“desempenho inadequado” (alínea a) do n.º 1 do artigo 69.º);
(2) Analisar o impacto do desempenho, designadamente para efeitos de reconhecimento de
desempenho excelente, com implicação da respetiva declaração formal (alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 69.º);
(3) Devolver, caso entenda não validar a proposta de avaliação, o processo ao avaliador
acompanhado da fundamentação da não validação, para que aquele, no prazo que lhe for determinado,
reformule a proposta de avaliação (n.º 3 do artigo 69.º);
(4) Estabelecer, caso não acolha a fundamentação apresentada pelo avaliador, a proposta
final de avaliação, que transmite ao avaliador para que este dê conhecimento ao avaliado e a remeta, por
via hierárquica, para homologação (n.º 5 do artigo 69.º);
j. Reunir, (na sequência das reuniões ocorridas entre avaliador e avaliado para contratualização
de objetivos e competências) até finais de março, com o propósito de:
(1) Analisar todas as FA, com a contratualização dos objetivos para o ano seguinte;
(2) Transmitir, se for necessário, novas orientações aos avaliadores, para contratualização
de objetivos e competências;
(3) Mandar corrigir as FA que enfermem de erro técnico ou formal.
214. FUNCIONAMENTO DAS SA
a. As SA regem-se pelo Regulamento de Funcionamento elaborado nos termos do Regulamento
do CCA, encontrando-se como Anexo C a este Regulamento, um possível modelo de Regulamento;
b. O Regulamento de funcionamento das SA deve obedecer às disposições legais previstas no
CPA, relativas ao funcionamento dos órgãos colegiais;
c. No Regulamento de funcionamento das SA, devem encontrar-se regulamentados aspetos
como: Frequência, motivos e requisitos de convocação da SA; distribuição de competências pelos
membros do conselho; modelo de decisão do conselho; sistema de documentação das reuniões; sistema
de informação; e staff de apoio.
SECÇÃO V
SECRETARIADO
215. CONSIDERAÇÕES DE ÂMBITO GERAL
a. Para fazer face aos inúmeros procedimentos administrativos que decorrem da aplicação do
presente Regulamento, as SA dispõem de um Secretariado;
b. Compete ao Secretariado assegurar à SA, a realização de todos os procedimentos administrativos
decorrentes da implementação do SIADAP;
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c. Para além das tarefas de carácter geral, ao secretariado incumbe:
(1) Elaborar as actas das reuniões;
(2) Promover e supervisionar o devido arquivamento dos documentos elaborados para e
durante as reuniões da SA;
(3) Receber as avaliações, conferir e assinar as respectivas Guias de Entrega (GE), juntando
as cópias, destas, à acta;
(4) Receber e juntar às actas os mapas elaborados pelos membros da SA com a situação dos
seus trabalhadores a serem objecto de avaliação;
(5) Difundir as instruções e documentos como determinado pelo Presidente da SA e previsto
neste Regulamento;
(6) Propor a calendarização do processo de avaliação ordinário para o ano seguinte;
(7) Dar apoio à CP, sempre que esta tenha que reunir.
d. Compete ao Secretariado apoiar os vogais da SA, em todos os aspectos administrativos
inerentes ao SIADAP.
216. DEFINIÇÃO E CONSTITUIÇÃO
a. O Secretariado é um órgão com competências em assuntos administrativos do âmbito do
SIADAP e existe para assegurar os procedimentos administrativos das SA;
b. No Exército, são criados cinco Secretariados, um por cada SA, funcionando junto de cada uma
das SA;
c. Cada Secretariado é composto por cinco elementos, nomeados anualmente e no início do
processo de avaliação, pelos presidentes das SA;
d. Um dos elementos, a designar pelo Presidente da SA, coordena os trabalhos do Secretariado,
devendo todos os outros elementos estar sob a sua dependência funcional;
e. Dos restantes quatro elementos a nomear, um deve ser licenciado em direito, outro deve ser
Oficial de Pessoal numa das U/E/O na dependência da SA, um Sargento (Chefe ou Ajudante) a
desempenhar funções na área de Pessoal numa das U/E/O na dependência da SA e um Assistente
Técnico/Praça;
f. Assim, o Secretariado tem a seguinte composição:
(1) Secretário – Oficial Superior
(2) Adjunto do Secretário – Militar
(3) Jurista – Militar (ou militar licenciado em direito) nomeado pelo presidente
(4) Auxiliar – Sargento-chefe/Sargento-ajudante
(5) Auxiliar de secretaria – Assistente Técnico/Praça
g. O Adjunto do Secretário substitui o Secretário nas suas ausências e impedimentos;
h. Todos os elementos do Secretariado, desempenho as funções em acumulação com as
atribuídas na U/E/O onde se encontram colocados;
i. O Secretariado reúne por despacho do Presidente da SA e por convocação do Secretário.
SECÇÃO VI
COMISSÃO PARITÁRIA (CP)
217. DEFINIÇÃO E CONSTITUIÇÃO
a. A CP é um órgão com competência consultiva em matéria de avaliação dos trabalhadores que
funciona junto do DMS (n.º 1 do artigo 59.º);
b. Nos serviços de grande dimensão podem ser constituídas várias CP, em que os representantes
da Administração são designados entre os membros das SA e os representantes dos trabalhadores eleitos
pelos universos de trabalhadores que correspondam à competência daquelas SA (n.º 3 do artigo 59.º);
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c. No Exército, são criadas cinco CP, uma por cada SA, funcionando junto de cada um dos
presidentes das SA;
d. Cada CP é composta por quatro vogais efetivos, dois representantes da Administração,
designados pelo presidente da SA, sendo ambos membros da SA, e dois representantes dos trabalhadores
eleitos por estes (n.os 2 e 3 do artigo 59.º);
e. Os vogais efetivos são substituídos pelos vogais suplentes quando tenham de interromper o
respetivo mandato ou sempre que a comissão seja chamada a pronunciar-se sobre processos em que
aqueles tenham participado como avaliados ou avaliadores (n.º 8 do artigo 59.º);
f. Em caso de interrupção do mandato por um dos vogais efetivos, este será substituído pelo mais
votado não eleito;
g. A interrupção do mandato, só poderá acontecer, quando por motivos supervenientes, o vogal
eleito se encontrar impedido, a título definitivo, de continuar a exercer o seu mandato;
h. O impedimento temporário e de curta duração do vogal eleito, não poderá dar lugar a
interrupção do mandato;
i. O processo de substituição só ocorre, em reunião da respetiva CP.
218. COMPETÊNCIAS
a. Apreciar, no prazo de dez dias úteis, contado da data em que o trabalhador o tiver solicitado,
a proposta de avaliação que lhe for presente, antes da sua homologação;
b. Solicitar ao avaliador, ao avaliado, ou à SA, se esta tiver sido avaliadora, os elementos que
julgar convenientes para seu melhor esclarecimento (n.º 4 do artigo 70.º);
c. Convidar o avaliador ou o avaliado a exporem a sua posição, por uma única vez, em audição,
cuja duração não poderá exceder 30 minutos (n.º 4 do artigo 70.º).
219. CONSIDERAÇÕES DE ÂMBITO GERAL
a. Quando o pedido de apreciação da proposta da avaliação é requerido pelo trabalhador ao DMS
e o requerimento se encontra fundamentado e acompanhado por documentação que o suporte, a
apreciação nunca pode ser recusada (n.º 1 do artigo 59.º e n.os 1, 2 e 3 do artigo 70.º);
b. A apreciação da CP expressa-se através de relatório fundamentado (subscrito por todos os
vogais) com proposta de avaliação;
c. Caso não exista consenso entre os membros da CP o relatório deve conter as propostas
alternativas apresentadas e respetiva fundamentação (n.os 5 e 6 do artigo 70.º);
d. O Relatório referido no ponto anterior, deve ser tido em consideração pelos presidentes das
SA ou pelo presidente do CCA, se for o caso, aquando da tomada de decisão sobre reclamações
apresentadas.
220. DESIGNAÇÃO DOS VOGAIS REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO
a. Os vogais representantes da Administração são nomeados pelo presidente do CCA, sob
proposta dos presidentes das SA, de entre elementos que pertençam à SA, pelo período de dois anos, em
número de quatro: dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos da comissão e dois suplentes (n.º 4 do
artigo 59.º);
b. Quando se verificar a interrupção do mandato de, pelo menos, metade do número de vogais
efetivos e suplentes representantes da Administração, os procedimentos que dão origem à sua designação
podem ser repetidos, se necessário, por uma única vez e num prazo de cinco dias (n.º 9 do artigo 59.º);
c. Na impossibilidade comprovada de repetição dos procedimentos referidos no parágrafo
anterior, não é impeditiva do prosseguimento do processo de avaliação, entendendo-se como irrelevantes
quaisquer pedidos de apreciação pela CP (n.º 11 do artigo 59.º);
d. Os vogais designados para preenchimento das vagas completam o mandato daqueles que
substituem, passando a integrar a CP até ao termo do período de funcionamento desta (n.º 10 do artigo 59.º).
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221. PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS VOGAIS REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
a. Os vogais representantes dos trabalhadores são eleitos, pelo período de dois anos, em número
de seis, sendo dois efetivos e quatro suplentes, através de escrutínio secreto pelos trabalhadores que
constituem o universo de trabalhadores na respetiva SA (n.º 5 do artigo 59.º);
b. O processo de eleição deve, nos termos do n.º 6 do artigo 59.º, decorrer em dezembro, e ser
organizado de harmonia com o regulamento da eleição dos vogais representantes dos trabalhadores nas
CP das SA do CCA do Exército;
c. O processo eleitoral da CP obedece ainda ao definido no despacho do TGen AGE, o qual deve
conter, entre outros, os seguintes elementos:
(1) Data limite para indicação, pelos trabalhadores, dos membros da mesa ou mesas de voto,
referindo expressamente que, na ausência dessa indicação, os mesmos são designados pelo dirigente
competente até quarenta e oito horas antes da realização do ato eleitoral;
(2) Número de elementos da mesa ou mesas de voto, o qual não deve ser superior a cinco
por cada mesa, incluindo os membros suplentes;
(3) Data do ato eleitoral;
(4) Período e local do funcionamento das mesas de voto;
(5) Data limite da comunicação dos resultados ao dirigente respetivo;
(6) Dispensa dos membros das mesas do exercício dos seus deveres funcionais no dia em que
tiver lugar a eleição, sendo igualmente concedidas facilidades aos restantes trabalhadores pelo período
estritamente indispensável para o exercício do direito de voto;
d. O despacho do TGen AGE deve ser publicitado na página eletrónica do Exército, bem como
na página da Intranet de cada OCAD. Em Anexo D ao presente Regulamento, encontra-se um exemplo
de despacho de DMS, para eleição dos membros da CP;
e. A não participação dos trabalhadores na eleição implica a não constituição da comissão
paritária sem, contudo, obstar ao prosseguimento do processo de avaliação, entendendo-se como
irrelevantes quaisquer pedidos de apreciação por esse órgão (n.º 7 do artigo 59.º).
SECÇÃO VII
O AVALIADOR
222.DISPOSIÇÕES GERAIS
a. O avaliador dos trabalhadores é o superior hierárquico imediato ou, na sua ausência ou
impedimento, o superior hierárquico de nível seguinte, no momento da realização da avaliação;
b. Sem prejuízo do ponto anterior, podem ser avaliadores qualquer chefia imediata que se
encontre no exercício de funções de direção ou equiparadas, os chefes de equipas multidisciplinares cujo
exercício se prolongue por mais de seis meses no ano em avaliação e outros cargos e chefias de
unidades;
c. A ausência ou impedimento de avaliador direto não constitui fundamento para a falta de
avaliação;
d. Se durante o período de serviço efetivo, o trabalhador não tiver tido contato funcional com o
avaliador, este só pode avaliar, caso haja decisão favorável do CCA;
e. A avaliação dos trabalhadores integra-se no ciclo de gestão do serviço e incide sobre os
seguintes parâmetros (artigo 45.º):
(1) Nos resultados, obtidos na prossecução dos objetivos individuais em articulação com os
objetivos da respetiva unidade orgânica;
(2) Nas competências, que visam avaliar os conhecimentos, capacidades técnicas e
comportamentais adequadas ao exercício de uma função.
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223. COMPETÊNCIAS DO AVALIADOR (artigo 56.º)
a. Contratualizar, anualmente, os objetivos (em número não inferior a três, artigo 46.º) com o
avaliado, de harmonia com as regras previstas no artigo 67.º, e tendo em conta o fixado para a sua unidade
orgânica nos termos da alínea a) do n.º1artigo 56.º;
b. Fixar, nos termos do n.º 5 do artigo 46.º, os indicadores de medida do desempenho para os
resultados a obter em cada objetivo;
(1) Estabelecer os critérios de superação dos objetivos, em conformidade com as orientações
gerais fixadas pelo CCA e difundidas pelas SA;
(2) Rever trimestralmente com o avaliado, os objetivos anuais negociados, ajustá-los, se
necessário, e reportar ao avaliado a evolução do seu desempenho e possibilidades de melhoria;
(3) Contratualizar, nos termos do artigo 68.º e com base nas competências previamente
seleccionadas pelo CCA, as competências de cada trabalhador, em número não inferior a cinco;
(4) Reunir os contributos para a avaliação logo que os trabalhadores deixem de ter contato
funcional e envia-los, no prazo de 15 dias úteis após o término do contato funcional, ao novo avaliador;
(5) Ponderar as expetativas dos trabalhadores no processo de identificação das respetivas
necessidades de desenvolvimento;
(6) Fundamentar as avaliações de “desempenho relevante” e “desempenho inadequado”,
para os efeitos previstos na lei.
224. OUTRAS COMPETÊNCIAS DO AVALIADOR
a. Identificar as necessidades de formação do trabalhador de acordo com as exigências do posto
de trabalho que lhe está atribuído, tendo em conta os recursos disponíveis para esse efeito (n.º 2 do artigo 54.º);
b. Obter os meios e criar as condições necessárias ao desempenho dos trabalhadores de forma
a garantir que os mesmos obtenham os resultados contratualizados (n.º 1 do artigo 57.º);
c. Proceder (caso se trate de avaliador especificamente nomeado pelo DMS) à PC, nos termos
do artigo 43.º, dos trabalhadores que se encontram nas condições previstas nos n.os 3 a 6 do artigo 42.º da
Lei do SIADAP;
d. Reportar trimestralmente ao avaliado a evolução do seu desempenho e possibilidades de
melhoria.
225.ATRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
a. Solicitar ao avaliado, na 1.ª quinzena de janeiro, a autoavaliação, caso este não proceda à sua
entrega voluntária (n.os 4 e 5 do artigo 63.º);
b. Proceder, na 1.ª quinzena de janeiro, à realização da avaliação, nos termos da lei, das
orientações transmitidas pelas SA e em função dos parâmetros e respetivos indicadores de desempenho
(n.º 3 do artigo 63.º);
c. Remeter à SA, na 2.ª quinzena de janeiro, as propostas de avaliação, com o fim de serem
analisadas e harmonizadas de forma a assegurar o cumprimento das percentagens relativas à diferenciação
do desempenho;
d. Fazer acompanhar a proposta de avaliações de “desempenho relevante” e de “desempenho
inadequado”, de um relatório circunstanciado sobre o cumprimento dos objetivos e os comportamentos
que justificaram a avaliação das competências;
e. Fazer acompanhar a proposta de reconhecimento de “desempenho de excelente”, de um juízo
ampliativo que especifique os respetivos fundamentos e analise o impacto do desempenho, evidenciando
os contributos para o serviço (n.º 3, do artigo 63.º, in fine, conjugado com o n.º 2 do artigo 51.º);
f. Durante o mês de Fevereiro, após a fase de harmonização se encontrar concluída, reunir com
os avaliados para lhes dar a conhecer a sua proposta de avaliação;
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g. Reformular, no prazo determinado pela SA, a proposta de avaliação do trabalhador nos casos
em que aquele não a tenha validado, ou, caso mantenha a proposta inicial, apresentar ao conselho a
fundamentação adequada (n.º 3 do artigo 69.º);
h. Dar conhecimento ao avaliado da proposta de avaliação enviada para homologação,
nomeadamente da avaliação final por si alterada ou estabelecida pela SA e remete-las, pela via hierárquica,
para homologação;
i. Dar conhecimento ao avaliado da homologação da avaliação;
j. Remeter os elementos que a CP julgue convenientes, e por ela solicitados, para seu melhor
esclarecimento e comparecer em audição, se solicitado (artigo 70.º);
k. Pronunciar-se sobre as reclamações apresentadas à SA (n.º 2 do artigo 72.º);
l. Rever a avaliação do trabalhador na sequência de decisão administrativa ou jurisdicional
favorável (artigo 73.º);
m. Proceder, durante o mês de junho e outubro, à monitorização do desempenho, nos termos do
artigo 74.º, através de análise conjunta entre ambos, ou no seio de unidade orgânica, tendo em vista viabilizar:
(1) A reformulação dos objetivos e dos resultados a atingir, no caso de superveniência de
condicionantes que impeçam o desenrolar da atividade prevista;
(2) A clarificação de aspetos que se mostrem úteis ao futuro ato de avaliação;
(3) A recolha participada de reflexões sobre o modo efetivo do desenvolvimento do
desempenho, tendo em vista fundamentar a avaliação final.
SECÇÃO VIII
O AVALIADO
226. DISPOSIÇÕES GERAIS
a. É avaliado o trabalhador civil do Exército que não exerça cargos dirigentes ou equiparados,
independentemente do título jurídico da relação de trabalho, desde que a respetiva vinculação seja por prazo
igual ou superior a seis meses, incluindo pessoal integrado em carreira que não se encontre em serviço de
funções de direção ou equiparadas inerentes ao conteúdo funcional dessa carreira;
b. O trabalhador é avaliado pelo superior hierárquico imediato ou, na sua ausência ou
impedimento, pelo superior hierárquico de nível seguinte, de quem dependa no momento da realização da
avaliação (n.os 1 e 2 do artigo 56.º);
c. Se no decorrer do ano civil anterior e/ou período temporal de prestação de serviço efetivo se
sucederem vários avaliadores, o que tiver competência para avaliar deve recolher dos demais os
contributos escritos adequados a uma efetiva e justa avaliação (n.º 4 do artigo 42.º);
d. São sujeitos à avaliação, os trabalhadores que no ano civil anterior, tenham constituído uma
relação jurídica de emprego público há, pelo menos, seis meses e possuam o correspondente serviço efetivo
(trabalho realmente prestado pelo trabalhador nos serviços), independentemente do serviço onde o mesmo
tenha prestado (n.º 2 do artigo 42.º);
e. O serviço efetivo deve ser prestado em contato direto com o respetivo avaliador ou em situação
funcional que, apesar de não ter permitido esse contato pelo período de seis meses, admita, por decisão
favorável da SA, a realização da avaliação (n.º 3 do artigo 42.º);
f. Não está sujeito à avaliação:
(1) O trabalhador que, no ano civil anterior, tenha constituído uma relação jurídica de emprego
público com menos de seis meses;
(2) trabalhador que, apesar de ter uma relação jurídica de emprego público com, pelo menos,
seis meses:
(a) No ano civil anterior, não tenha o correspondente serviço efetivo (1.ª parte do n.º 5
do artigo 42.º);
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(b) Estando em situação funcional que não tenha permitido o contato direto com o
avaliador pelo período temporal referido e não tenha obtido, nos termos da 2.ª parte do n.º 3 do artigo 42.º,
decisão favorável da SA no sentido de ser realizada a avaliação (n.º 5 do artigo 42.º);
g. Nas situações que se enquadram na alínea 1, do parágrafo anterior, o desempenho relativo a
este período são objeto de avaliação conjunta com o desempenho do ano seguinte (n.º 1 do artigo 42.º);
h. Nas situações que se enquadram na alínea 2 do ponto f., deste número, releva, para
efeitos da respetiva carreira, a última avaliação atribuída nos termos da Lei n.º 66-B/2007, de 28
de dezembro, e bem assim as obtidas por aplicação da revogada Lei n.º10/2004 de 22 de março,
dos sistemas da avaliação específicos previstos nesta lei e, ainda, no que se refere a 2005, as
avaliações obtidas de acordo com os sistemas de classificação revogados pela citada Lei n.º 10/2004,
desde que tenha sido fixada a percentagem máxima de 25% para a classificação mais elevada
(n.º 3 do artigo 85.º).
227. DIREITOS DO AVALIADO
O avaliado tem direito:
a. À avaliação do seu desempenho (alínea b), do n.º 1, do artigo 57.º);
b. A contratualizar, em reunião com o respetivo avaliador, os objetivos a alcançar durante o
período de avaliação, bem como os respetivos indicadores de medida e critérios de superação, no quadro
das orientações fixadas pelo CCA (artigos 65.º, 67.º e 68.º);
c. A contratualizar as competências a demonstrar durante o período de avaliação, escolhidas
de entre as estabelecidas pelo DMS, depois de ouvido o CCA (n.os 6 e 7 do artigo 36.º, por remissão
do n.º 2 do artigo 48.º);
d. A solicitar a contratualização referida no parágrafo anterior nas seguintes situações:
(1) Durante o mês de fevereiro;
(2) No começo de uma nova função, ou;
(3) Em todas as circunstâncias em que seja possível ou necessário a fixação de objetivos
e competências;
e. A requerer ao DMS a marcação da reunião de contratualização dos objetivos e
competências, no caso de o avaliador não ter tomado essa iniciativa no prazo previsto na lei, e após lhe
ter sido requerida;
f. A requerer ao membro do governo que estabeleça as orientações necessárias ao atempado
cumprimento do disposto na lei se o DMS, após lhe ter sido requerido, também não agendou a reunião de
contratualização (n.os 4, 5 e 6 do artigo 65.º);
g. À garantia dos meios e condições necessárias ao seu desempenho, em harmonia com os
objetivos, resultados e competências que tenha contratualizado (n.º 1 do artigo 57.º);
h. A requerer que sejam adoptados os meios necessários à monitorização do seu desempenho,
através de análise conjunta com o avaliador, ou no seio da unidade orgânica (artigo 74.º);
i. À recolha participada de reflexões sobre o modo efetivo do desenvolvimento do desempenho,
tendo em vista fundamentar a avaliação final;
j. À garantia dos meios e condições necessárias ao seu desempenho em harmonia com os
objetivos e resultados que tenha contratualizado (alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º);
k. À reclamação e à impugnação administrativa e jurisdicional;
l. À divulgação, em tempo útil, do sistema da avaliação, do cumprimento dos seus princípios
e da diferenciação do mérito (n.º 3 do artigo 57.º);
m. Ao conhecimento dos objetivos, fundamentos, conteúdo e funcionamento do sistema da
avaliação (n.º 4 do artigo 57.º);
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n. Ao conhecimento da Ata do CCA que estabelece os critérios referentes à PC e respetiva
valoração (n.os 1 e 4 do artigo 43.º);
o. À avaliação anual relativa ao desempenho do ano civil anterior, nos termos dos artigos 45.º
a 51.º, no quadro das orientações definidas pelo CCA e em função dos parâmetros e indicadores de
desempenho previamente contratualizados (n.º 3 do artigo 63.º);
p. Ao conhecimento das percentagens estabelecidas nos n.os 1 e 2 do artigo 75.º relativas à
diferenciação de desempenho (n.º 3 do artigo 75.º);
q. À aplicação dos critérios de desempate previstos no artigo 84.º, sempre que se verifiquem
situações de empate na avaliação final de desempenho;
r. A reunir com o avaliador, com o fim de tomar conhecimento da proposta da sua avaliação
que será sujeita a homologação, durante o mês de fevereiro, e após a harmonização feita pela SA (n.º1
do artigo 65.º);
s. À analise, no caso do “desempenho inadequado”, dos fundamentos da insuficiência e à
identificação das necessidades de formação que devem ser inseridas num plano de desenvolvimento
adequados à melhoria do seu desempenho (artigo 53.º);
t. A requerer, caso lhe seja atribuída a menção de “desempenho relevante”, que a mesma
seja objeto de apreciação por parte da SA para efeitos de eventual reconhecimento de mérito “desempenho excelente” (n.º 1 do artigo 51.º);
u. A requerer ao TGen AGE, no prazo de 10 dias úteis, após a tomada de conhecimento da
proposta de avaliação que será sujeita a homologação, que o seu processo seja submetido a apreciação
da CP, apresentando para tal a fundamentação necessária (n.º 1 do artigo 70.º);
v. A expor, se for convidado para tal, a sua posição à CP, por uma única vez, em audição,
cuja duração não poderá exceder 30 minutos (n.º 4 do artigo 70.º);
w. A reclamar junto do DMS do ato de homologação da sua avaliação, no prazo de cinco dias
úteis, a contar da data do seu conhecimento (n.º 1 do artigo 72.º);
x. A impugnar administrativamente, por recurso hierárquico, o ato de homologação e a
decisão sobre a reclamação;
y. A impugnar jurisdicionalmente, nos termos gerais, o referido ato de homologação e a
decisão sobre a reclamação e do recurso hierárquico (n.º 1 do artigo 73.º);
z. À revisão da sua avaliação, ou a ser-lhe atribuída nova avaliação, caso a decisão
administrativa ou jurisdicional lhe seja favorável (n.º 2 do artigo 73.º);
aa. Ao reconhecimento dos efeitos da avaliação do seu desempenho previstos no artigo 52.º;
bb. Ao dever de sigilo, por parte de todos os que intervenham nos procedimentos do seu
processo de avaliação, exceto no caso em que as avaliações relevem para efeitos de progressão
remuneratória e prémio de desempenho;
cc. A que os documentos relativos à sua avaliação sejam arquivados no seu processo
individual;
dd. De eleger pelo período de dois anos, os vogais seus representantes na CP, em número
de seis, sendo dois efetivos e quatro suplentes (n.º 5 do artigo 59.º);
ee. A conhecer, através da página da intranet da RPC/DARH:
(1) Das menções qualitativas e respetiva quantificação, quando fundamentam, no ano em
que são atribuídas, a mudança de posição remuneratória na carreira ou a atribuição de prémio de
desempenho, bem como as menções qualitativas anteriores que tenham sido atribuídas e contribuam para
tal fundamentação (n.º 1 do artigo 44.º);
(2) Durante o mês de janeiro, do número de avaliações de relevante e excelente por
carreira, previsto atribuir nesse ano;
(3) Do relatório síntese do SIADAP, enviado ao MDN.
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228. DEVERES DO AVALIADO
O avaliado tem o dever de:
a. Proceder à respetiva autoavaliação e entregá-la ao avaliador, na 1.ª quinzena de janeiro;
b. Negociar com o avaliador a fixação de objetivos e competências que constituem os
parâmetros da avaliação e respetivos indicadores de medida;
c. Fazer acompanhar o requerimento que solicita a apreciação CP, de documentação que
suporte os fundamentos do pedido de apreciação (n.os 2 e 3 do artigo 70 º);
d. De entregar à CP, sempre que lhe sejam solicitados, os elementos que julgue úteis para o
esclarecimento da análise.

CAPITULO III
PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO
SECÇÃO I
OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
301. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS E ESCOLHA DE COMPETÊNCIAS
a. O número de objetivos e competências a fixar nos parâmetros de avaliação e respetivas
ponderações devem ser previamente estabelecidos, tendo em conta a necessidade de assegurar uma
adequada diferenciação de desempenhos (n.º 5 do artigo 75.º);
b. Em cumprimento do prescrito no parágrafo anterior, o CCA, na reunião de preparação do
processo de avaliação, define o número de objetivos e de competências a considerar por carreira, a que
se deve subordinar a avaliação de desempenho do ano seguinte (alínea c) do artigo 58.º);
c. Na reunião referida no parágrafo anterior, o CCA deve ainda validar ou modificar as
orientações gerais que a seguir se apresentam em matéria de diretrizes para fixação de objetivos
(artigos 58.º e 60.º);
d. Quando não for possível isolar numa equipa o desempenho individual na prossecução de
uma dada meta, então essa meta deve constituir um objetivo partilhado para todos os membros dessa
equipa;
e. A contratualização dos objetivos a atingir por cada trabalhador são definidos pelo avaliador
e avaliado em reunião, a qual só deve acontecer após o avaliado ter tomado conhecimento da proposta de
avaliação do ano anterior;
f. A identificação dos resultados de aperfeiçoamento e desenvolvimento individual do trabalhador
é obrigatória num dos objetivos, quando resulte de diagnóstico efetuado no âmbito de avaliação do
desempenho classificado como Desempenho inadequado;
g. Os objetivos de aperfeiçoamento e desenvolvimento do trabalhador são de âmbito relacional,
de atitudes ou de aquisição de competências técnicas e de métodos de trabalho;
302. ORIENTAÇÕES PARA FORMULAÇÃO DE OBJETIVOS
a. Na fixação dos objetivos ao trabalhador, tem de se ter em conta os meios, capacidades e
competências necessárias para os realizar;
b. Os objetivos têm de ser estabelecidos de forma precisa, quantificada e referidos a um
determinado espaço temporal;
c. Os objetivos não podem ser estabelecidos para resolver problemas;
d. Os objetivos devem estar sempre orientados para resultados, isto é, enunciados em termos de
uma consequência desejada, com o fim de melhoria;
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e. A fixação de objetivos, devem contribuir para a melhoria do desempenho da unidade orgânica
onde se insere o trabalhador;
f. Os objetivos devem ser simples, concisos e claros nas suas finalidades;
g. Os objetivos têm de ser mensuráveis, isto é, estar associados a indicadores de aferição do grau
do seu cumprimento (indicadores de desempenho previamente identificados);
h. Os objetivos devem ser bem definidos no tempo, contemplando, portanto, o prazo previsto para
a sua consecução;
i. Os objetivos têm de ser definidos, de tal forma que a sua realização possa ser medida através
de mecanismos de monitorização e permita uma apreciação objetiva da sua realização;
j. Na formulação dos objetivos, não se deve centrar a redação na ação ou atividade, mas sim nos
resultados produzidos por essa ação ou atividade;
k. Não podem ser levantados objetivos designados binários (cumpre, não cumpre), pois são
ilegais;
l. Não devem ser levantados objetivos conflituantes, ou seja, objetivos que a sua realização colida
ou impeça a boa realização de outro objetivo;
m. Não devem ser levantados objetivos condicionados por outros, ou seja, que dependam da
realização de outros;
n. Não devem ser impostos objetivos, deve procurar-se antes convencer os subordinados a
aceitar objetivos mais ambiciosos. Caso não seja possível, prevalece a decisão do avaliador;
o. Os objetivos devem estar alinhados com os do superior hierárquico e com os da unidade
orgânica a que pertence o trabalhador;
p. Os objetivos não devem ser levantados, com o intuito de fazer cumprir procedimentos ou leis;
q. Não formular objetivos que levem ao incumprimento ou violação de normas ou regras. Ou seja,
através de um processo formal não dar cobertura a um ato ilegal;
r. Evitar formular objetivos que sejam de difícil medição ou que a medição dos mesmos consuma
elevados meios materiais ou temporais;
s. Os objetivos devem ser levantados de acordo com os principais resultados a obter, tendo em
conta os objetivos do serviço e da unidade orgânica, a proporcionalidade entre os resultados visados e os
meios disponíveis e o tempo em que são prosseguidos;
t. Os objetivos devem identificar claramente o que se pretende alcançar (verbo de ação: reduzir,
garantir, reforçar) e quantificar em número ou percentagem (indicador) o que se pretende atingir;
u. A formulação de objetivos, deve, sempre que possível, obedecer à metodologia constante no
Anexo E a este Regulamento;
v. De forma a auxiliar os avaliadores na formulação de objetivos e para servirem somente como
referência, foi elaborado o Anexo F, com diversos exemplos de objetivos bem e mal formulados.
303. TIPO DE OBJETIVOS QUE PODEM SER FORMULADOS
a. Objetivo de eficácia, quando se pretende melhorar a satisfação dos utilizadores, através da
produção de bens e atos ou prestação de serviços;
b. Objetivo de qualidade, quando se pretende fomentar a inovação, a melhoria do serviço e a
satisfação das necessidades dos utilizadores;
c. Objetivo de eficiência, quando se pretende incrementar a simplificação e racionalização de
prazos e procedimentos de gestão processual e a diminuição de custos de funcionamento;
d. Objetivos de aperfeiçoamento e desenvolvimento das competências individuais, técnicas e
comportamentais do trabalhador;
e. Podem ser fixados objetivos de responsabilidade partilhada sempre que impliquem o
desenvolvimento de um trabalho de equipa ou esforço convergente para uma finalidade
determinada.
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304. CONSIDERAÇÕES SOBRE COMPETÊNCIAS
a. No 4.º trimestre de cada ano, o TGen AGE, após ouvir o CCA, estabelece por despacho, as
competências a que se subordinam a avaliação dos dirigentes intermédios e trabalhadores, escolhidas de
entre as constantes nas listas aprovadas na Portaria n.º 1 366/07, de 31Dec;
b. Para avaliar cada uma das competências levantadas, o avaliador estabelece para cada
competência, uma grelha com 3 parâmetros, onde descreve o nível de competência demonstrada que
corresponde a cada uma das avaliações (supera, cumpre, não cumpre);
c. No cumprimento do referido no parágrafo anterior, deve ser tida em consideração a grelha
de avaliação de competências que consta no Anexo G a este Regulamento;
d. Na avaliação do parâmetro “Competências” devem seguir-se os seguintes indicadores e
critérios de superação:
(1) Quando a competência é demonstrada nos termos em que é descrita na Lista de
Competências e através dos comportamentos a ela associados deve ser atribuído o nível de “competência
demonstrada” (3);
(2) Quando a competência demonstrada e os comportamentos associados superam o padrão
descrito na Lista de Competências deve ser atribuído o nível de “competência demonstrada a nível
elevado” (5);
(3) Quando a competência é demonstrada e os comportamentos associados ficam aquém do
padrão descrito deve ser atribuído o nível de “competência não demonstrada ou inexistente” (1);
e. Na avaliação da competência, deve-se ter sempre presente que não chega ter a competência,
é necessário que o trabalhador a demonstre;
f. As competência a seleccionar são as constantes na Portaria 1 633/07, de 31Dec.
SECÇÃO II
INDICADORES DE MEDIDA
305. DEFINIÇÃO E ORIENTAÇÕES GERAIS
a. O indicador de medida é um texto ou fórmula matemática que expressa a forma de medir os
resultados alcançados;
b. Na reunião que acontece no 4º trimestre de cada ano, o CCA estabelece as orientações gerais
para a escolha dos indicadores de medida, designadamente os relativos à caracterização da situação de
superação de objectivos a vigorar no ano seguinte;
c. Os indicadores de medida devem ser formulados, de modo a permitir medir os resultados
atingidos por comparação com as metas estabelecidas;
d. Na formulação dos indicadores de medida deve-se ter em consideração que só se deve medir
o que se pretende medir, ou seja, o indicador de medida deve captar a realidade de desempenho que se
propõem medir;
e. Os indicadores de medida, não devem depender de fatores externos, nem deve ser permeável
à influência do avaliador ou do avaliado;
f. Os indicadores de medida devem representar uma grandeza, um número, uma cifra, um cálculo
(n.º, % ou taxa) que permite objetivar um acontecimento ou uma situação, permitindo interpretá-los;
g. Os indicadores de medida, devem estar diretamente relacionados com os objetivos definidos
e com os resultados que se pretendem alcançar;
h. A obtenção/cálculo dos indicadores de medida devem ser exequível, com um custo aceitável,
devendo ser, preferencialmente, incluídos indicadores fáceis de calcular e de interpretar;
i. Os indicadores de medida devem fornecer informação clara e precisa, facilmente comunicável
e compreensível;
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j. A informação obtida através dos indicadores de medida deve ser essencial para a apreciação
dos resultados obtidos e consequentemente para informar, controlar, avaliar e tomar decisões.
306. TIPOS DE INDICADORES DE MEDIDA
a. Podem ser formulados indicadores de medida de eficácia, eficiência ou produtividade e
qualidade;
b. Dentro dos indicadores de eficácia, podem ser levantados indicadores de:
(1) Realização, quando se pretende medir a atividade desenvolvida em determinado período
de tempo, tendo em conta a descrição das suas características;
(2) Resultado, quando se pretende medir resultados associados aos efeitos diretos e
imediatos sobre a população alvo das ações desenvolvidas;
(3) Impacto, quando se pretende medir as consequências das ações desenvolvidas pelo
avaliado, relativamente a conjuntos de pessoas que extravasam os beneficiários diretos das ações
realizadas por estes;
c. Devem ser levantados indicadores de eficiência ou de produtividade, quando for
necessário relacionar o custo da produção com a produção obtida;
d. Os indicadores de eficiência ou de produtividade são expressos em rácios que conjugam
indicadores de meios com indicadores de realização ou de resultados, ou mais raramente de impactos;
e. Devem ser levantados indicadores de qualidade, quando for necessário medir os resultados,
na perspectiva da satisfação expressa pelos utentes, ou na óptica do respeito por procedimentos
predefinidos;
f. Dentro dos indicadores de qualidade, podem ser levantados indicadores para medir a satisfação
dos utentes e indicadores para medir a qualidade dos processos;
g. Os indicadores de qualidade podem ser expressos em: taxa de erro; nível de satisfação dos
utentes; ou tempo de espera;
h. No Anexo H a este Regulamento, do qual faz parte integrante, encontram-se exemplo de
indicadores de medida, de forma a auxiliar os avaliadores aquando da formulação dos objetivos.
SECÇÃO III
CRITÉRIOS DE REALIZAÇÃO
307. DEFINIÇÃO DE META
a. Para efeitos deste regulamento, considera-se que a meta é o resultado que se espera que um
trabalhador alcance, num determinado período de tempo;
b. Se o resultado conseguido for superior à meta, diz-se que o objetivo foi superado. Se o resultado
ficar aquém do valor que se contratualizou como meta, diz-se que o trabalhador não cumpriu o objetivo.
Se os resultados alcançados corresponder à meta ou ao intervalo que define a meta, diz-se que o objectivo
foi cumprido.
308. CONSIDERAÇÕES SOBRE METAS
a. A formulação das metas deve ter como referência os resultados alcançados naquela atividade,
em anos anteriores. Ou seja, as metas devem ser fixas com base no histórico, no conhecimento atual e no
previsível;
b. Sempre que possível, o avaliador deve fixar metas por intervalo, invés de metas pontuais;
c. As metas devem ser possíveis de cumprir, mas ao mesmo tempo devem ser ambiciosas, de
forma a permitir e estimular a melhoria dos resultados, de ano para ano;
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d. O avaliador tem de ter a capacidade de controlar as variáveis que podem afectar o
desempenho;
e. Deve ser pedido igual esforço aos trabalhadores que se encontrem em situações idênticas;
f. As metas têm de evoluir de ano para ano, devendo este facto encontrar-se expresso nas Fichas
de Avaliação do trabalhador.

CAPITULO IV
COMPONENTES DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
SECÇÃO I
AUTOAVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO
401. DEFINIÇÃO DE AVALIAÇÃO
a. Para efeitos deste Regulamento, a Avaliação do Desempenho consiste no confronto dos
resultados de desempenho com um padrão de desempenho previamente definido, ambos mensurados com
base em indicadores de desempenho comuns;
b. Ou seja, dito de outra forma, a Avaliação do Desempenho é a comparação dos resultados
alcançados com os resultados negociados, para verificar a diferença entre o proposto (contratualizado)
e o conseguido.
402. REQUISITOS FUNCIONAIS PARA AVALIAÇÃO
a. Para o trabalhador ter direito à Avaliação do Desempenho, tem de ter no mínimo, seis meses
de relação jurídica de emprego público;
b. Além do requisito anterior, o trabalhador tem de ter ainda, seis meses de serviço efetivo;
c. No entanto, apenas existem condições efetivas para avaliação, quando a FA onde constam
os objetivos e as competências contratualizadas tenha sido assinada até pelos menos seis meses antes do
final do período da avaliação, que é de 31 de dezembro;
d. Caso não tenha existido contato funcional entre avaliador e avaliado, por este se encontrar em
situação funcional que o não tenha permitido, o avaliador só pode fazer avaliação do trabalhador após
obtenção prévia de decisão favorável do CCA;
e. Os trabalhadores que no ano a que se reporta a Avaliação do Desempenho tenham relação
jurídica de emprego público há menos de 6 meses, a avaliação deste ano é conjunta com a do ano seguinte;
f. Os trabalhadores que no ano a que se reporta a Avaliação do Desempenho tenham relação
jurídica de emprego público pelo menos de 6 meses, mas não contabilizam o correspondente serviço
efetivo, vigora, para efeitos da respetiva carreira, a última avaliação em SIADAP. Caso não tenha
avaliações que possa relevar, ou pretende alterar a avaliação que transitou do ano anterior, o trabalhador
pode requer avaliação através de ponderação curricular;
g. O serviço efetivo, corresponde ao período de trabalho realmente prestado pelo trabalhador em
qualquer serviço abrangido pela Lei do SIADAP e o período correspondente a seis meses de serviço
efetivo equivale a metade dos dias úteis de trabalho do ano a que se reporta a avaliação.
403. OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO
a. Avaliação do Desempenho dos trabalhadores tem caráter confidencial, é anual e reporta-se
ao ano civil anterior;
b. No início de cada ano, com base nos registos feitos ao longo do ano que terminou, o avaliador
faz a avaliação do desempenho do avaliado;
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c. No caso de se sucederem vários avaliadores ao longo do ano a que se reporta a avaliação, o
avaliador com competência para avaliar, deve recolher os contributos escritos dos demais avaliadores;
d. A competência para avaliar é sempre do superior hierárquico imediato, que por último, teve
contato funcional com o avaliado;
e. Para salvaguardar a objectividade da avaliação, o avaliador deve fazer registos, ao longo do
ano, dos comportamentos, condutas demonstradas e resultados alcançados pelo avaliado;
f. No processo de avaliação do desempenho deverão ainda ser evitados erros-tipo, dos quais se
destacam:
(1) Proximidade temporal: tendência para sobrevalorizar, negativa ou positivamente, os
comportamentos observados mais perto do fim do período a que se reporta a avaliação. Para evitar
este tipo de erro devem documentar-se as apreciações;
(2) Efeito semelhança: tendência para sobrevalorizar os comportamentos que mais se
identificam com as concepções ou com os padrões de comportamento do avaliador. O que está em
causa não é a pessoa do colaborador mas o trabalho e o modo como este é produzido;
(3) Efeito de halo: tendência para que a opinião global sobre o avaliado influencie a
apreciação pontual em cada atributo.
404. FONTES DE INFORMAÇÃO
a. Os avaliadores devem fazer registos periódicos, que permitam concluir sobre a razão e
validade da avaliação atribuída, ou seja, que permitam justificar a avaliação atribuída;
b. Quando considerar necessário, designadamente em sede de harmonização, a SA, pode pedir
aos avaliadores as fontes de verificação que suportam determinada avaliação;
c. As avaliações de desempenho relevante, são obrigatoriamente acompanhadas pelas fontes de
verificação (registos) que as suportam.
405. AUTOAVALIAÇÃO
a. A autoavaliação é obrigatória e ocorre na 1.ª quinzena de janeiro do ano que procede avaliação;
b. A autoavaliação faz-se através de ficha própria e assume caráter preparatório à atribuição
da avaliação, não constituindo componente vinculativa da mesma;
c. Através da autoavaliação, o avaliador deve envolver o avaliado no processo de avaliação e
identificar através dela, oportunidades de desenvolvimento profissional do avaliado;
d. O avaliador, em reunião e antes de fazer a sua proposta de avaliação, analisa a ficha de
autoavaliação com o avaliado;
e. A autoavaliação é solicitada pelo avaliador ou entregue por iniciativa do avaliado;
f. Caso o avaliador não agende a reunião para análise da Ficha de autoavaliação, o avaliado pode
requerer a reunião de análise da ficha de autoavaliação;
g. A ficha de autoavaliação é apensa à ficha de avaliação, fazendo parte do processo da
avaliação;
h. No Anexo I a este Regulamento, do qual faz parte integrante, encontra-se exemplo de uma
Ficha de Autoavaliação.
SECÇÃO II
MONITORIZAÇÃO
406. DEFINIÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS
a. A monitorização não é mais do que a verificação, durante o ciclo de desempenho, do grau de
cumprimento dos objetivos previamente definidos;
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b. No ato da monitorização, o avaliador compara os resultados conseguidos pelo trabalhador até
esse momento, com os resultados contratualizados;
c. A monitorização deve ser utilizada como forma de dar o “feedback” do desempenho ao
avaliado.
407. METODOLOGIA A USAR NA MONITORIZAÇÃO
a. Durante os meses de junho e outubro, o avaliador reúne com o avaliado, para dar a conhecer
os resultados alcançados e aferir do grau de realização desses resultados;
b. O disposto no ponto anterior é realizado por iniciativa do avaliador ou a requerimento do
avaliado;
c. Caso os resultados se encontrem aquém dos contratualizados, o avaliador e avaliado devem
identificar as causas e tomar medidas correctivas;
d. A análise conjunta, efetuada entre avaliador e avaliado, deve ainda permitir:
(1) A reformulação dos objetivos e dos resultados a atingir, nos casos de superveniência de
condicionantes que impeçam o previsto desenrolar da atividade;
(2) A clarificação de aspetos que se mostrem úteis ao futuro ato de avaliação;
(3) A recolha participada de reflexões sobre o modo efetivo do desenvolvimento do
desempenho, como ato de fundamentação da avaliação final.
e. A monitorização, além de ser obrigatória em junho e outubro, é ainda obrigatória quando
requerida pelo avaliado e sempre que se verifiquem desvios significativos que determinem a revisão de
objetivos.
408. REGISTOS DA MONITORIZAÇÃO
a. O resultado da monitorização é registado na Ficha de Monitorização, ficando aí registado o
parecer do avaliador e avaliado, devendo esta ser assinada e datada por ambos;
b. Na Ficha de Monitorização, devem constar elementos que permitam concluir sobre:
(1) Grau de evolução de resultados face aos compromissos assumidos;
(2) Identificação dos desvios significativos detetados;
(3) Identificação e justificação das causas dos desvios verificados;
(4) Sempre que seja necessário, as medidas adotadas para ultrapassar os desvios verificados.
c. Deverão igualmente constar da Ficha de Monitorização, a identificação e fundamentação das
condicionantes estranhas ao controlo dos intervenientes, que eventualmente impeçam o cumprimento de
objetivos;
d. A ficha de monitorização, depois de preenchida, é apensa à Ficha de Avaliação de desempenho
de cada avaliado, sendo enviada uma cópia à respetiva SA;
e. Além da ficha de monitorização, e apenas quando houver lugar à revisão de objetivos, é
feito um relatório de monitorização, que também é enviado à SA, devendo este incluir os seguintes
elementos:
(1) Identificação das causas que determinaram a revisão de objetivos;
(2) Justificação da revisão proposta;
(3) Medidas ou iniciativas previstas para proceder à revisão.
409. SUPERVISÃO DA MONITORIZAÇÃO
a. Compete ao MGen DARH, supervisar a execução da monitorização, pelo que as SA e os
Cmdt/Dir/Ch das U/E/O devem reportar-lhe os incumprimentos que detetarem;
b. Quando forem detetadas falhas na monitorização, o MGen DARH alerta o presidente da SA
para o facto, solicitando que seja efectuada a monitorização;
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c. Caso a falha persista, o MGen DARH comunica o facto ao presidente da SA, devendo este
nomear um elemento para fazer a monitorização;
d. A monitorização técnica da reformulação do objetivo é da responsabilidade do superior
hierárquico do avaliador. Na impossibilidade, esta responsabilidade recai sobre o chefe da Secção de
Pessoal da U/E/O ou de órgão que se lhe equivale;
e. Sempre que o avaliador ou o avaliado tenham conhecimento da existência de condicionantes
estranhas ao controlo dos intervenientes, que eventualmente impeçam o cumprimento de objetivos deverão
dar conhecimento ao avaliado ou ao avaliador, bem como à chefia imediata;
f. No Anexo J a este Regulamento, do qual faz parte integrante, encontra-se exemplo de uma
Ficha de Monitorização.
SECÇÃO III
REFORMULAÇÃO DE OBJETIVOS
410. DEFINIÇÃO E CIRCUNSTANCIAS EM QUE PODE OCORRER
a. A reformulação de objetivos consiste na alteração da meta do objetivo, na alteração de
objetivo(s) ou na eliminação e substituição de objetivo(s);
b. A reformulação de objetivos pode acontecer sempre que as condições previstas no início do
período de avaliação para a fixação de objetivos forem alteradas e impeçam a sua realização;
c. A reformulação de objetivos pode ainda acontecer, sempre que houver um desvio da realidade
de desempenho alheia aos intervenientes no processo da avaliação.
411. REFORMULAÇÃO DE OBJETIVOS
a. O processo de reformulação de objetivos decorre necessariamente do processo de
monitorização;
b. A reformulação dos objetivos é feita em ficha própria para o efeito, onde devem ser
descritos os motivos que levaram à reformulação, nomeadamente, à identificação clara de quais os
condicionantes que ocorreram e que impossibilitaram o desenrolar normal da atividade prevista;
c. A reformulação de objetivos não pode ocorrer no último trimestre do período de
avaliação;
d. A primeira autorização para reformulação de objetivos é da competência do superior
hierárquico do avaliador, sendo as restantes da competência das SA;
e. A revisão dos objetivos deve ser solicitada através de requerimento à entidade competente,
devendo este pedido ser fundamentado;
f. Sempre que não houver condições para prosseguir um objetivo, por razões extrínsecas
ao avaliador e avaliado, este deve ser eliminado;
g. Quando o trabalhador deixa de exercer uma função ou assume outra, o avaliador deve
eliminar ou levantar outros objetivos;
h. Quando na monitorização se verifica que existe um desnível superior a 25% do
contratualizado e o trabalhador demonstra um empenho normal, deve ser ponderada a alteração da
meta;
i. A revisão de objetivos pode dar lugar à substituição integral de objetivos, à mudança
de meta ou alteração do objetivo;
j. A revisão de objetivos deve ser validada pela chefia imediata do avaliador;
k. A reformulação de objetivos deve ser levada ao conhecimento da SA e do MGen
DARH através de uma cópia da ficha de reformulação de objetivos;
l. No Anexo K a este Regulamento, do qual faz parte integrante, encontra-se um exemplo
de uma Ficha de reformulação de objetivos.
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SECÇÃO IV
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO
412. REUNIÃO DE INFORMAÇÃO DA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO
a. Durante o mês de fevereiro e após a harmonização das propostas de avaliação pela SA,
realizam-se as reuniões dos avaliadores com cada um dos respetivos avaliados, tendo como objetivo
dar a conhecer a proposta de avaliação e analisar o desempenho do ano anterior;
b. Nesta reunião, avaliador e avaliado analisam conjuntamente o perfil de evolução do
avaliado, identificam as suas expetativas de desenvolvimento e abordam os demais efeitos previstos
no artigo 52.º da Lei;
c. No final da reunião, avaliador e avaliado assinam a FA, nos respetivos campos;
413. REUNIÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO
a. Após a reunião de informação da proposta de avaliação, ou em todas as circunstâncias
em que seja necessário, é efetuada uma reunião entre avaliador e avaliado, destinada a contratualizar
os objetivos e competências;
b. Nesta reunião, avaliador e avaliado contratualizam, em articulação com o plano de
atividades aprovado para o novo ciclo de gestão e considerando os objetivos fixados para a
respetiva unidade orgânica, os parâmetros de avaliação (objetivos a atingir, competências a demonstrar,
indicadores de medida e critérios de superação) nos termos dos artigos 66.º a 68.º da Lei do
SIADAP;
c. No caso de não existir acordo na contratualização dos objetivos prevalece a posição
do avaliador, devendo avaliador e avaliado fundamentar a discordância através de um documento
que se anexa à FA;
d. A reunião de negociação de objetivos e competências é precedida de uma reunião de
análise do avaliador com todos os avaliados que integrem a sua unidade orgânica ou equipa, sendo
a mesma obrigatória quando existirem objetivos partilhados decorrentes de documentos que integram
o ciclo de gestão;
e. Por sua vez, a reunião com os avaliados, é precedida de uma reunião de análise dos
Cmdt/Dir/Ch, com todos os avaliadores da respetiva U/E/O, tendo em vista a harmonização do
levantamento de objetivos e a definição de competências.
414. CALENDARIZAÇÃO DA REUNIÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO DOS
PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO
a. A reunião de contratualização dos parâmetros da avaliação é marcada pelo avaliador
ou requerida pelo avaliado;
b. O avaliador deve convocar o avaliado para a reunião com uma antecedência de 5 dias
indicando a hora, o local e a ordem de trabalhos da reunião;
c. Sempre que a reunião de avaliação é solicitada pelo avaliado, o avaliador deve fazer
a reunião no prazo de cinco dias, a contar do requerimento, desde que não sejam ultrapassados os
prazos legais;
d. No caso de o requerimento acima referido não obter resposta nos prazos legais,
traduzida na marcação da reunião, pode o avaliado requerer ao TGen AGE a referida marcação;
e. No caso de não ser marcada a reunião, nos termos do número anterior, o avaliado pode
requerer a Sua Exª o General CEME que estabeleça as orientações necessárias ao atempado
cumprimento da lei;
f. A situação prevista nos números anteriores é considerada, para efeitos de avaliação,
dos envolvidos.
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415. ORIENTAÇÕES PARA A REUNIÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS
DE AVALIAÇÃO
a. Preparar cuidadosamente os objetivos a negociar, tendo em atenção a sua formulação
e articulação com os objetivos da unidade orgânica;
b. Na entrevista de contratualização dos objetivos, o avaliador deve explicar e elucidar o
avaliado da forma e os meios que vão ser usados para “medir” o seu desempenho;
c. O acordo conseguido na reunião fica reflectido na FA, através do registo dos objetivos
e das competências a demonstrar, bem como dos respetivos indicadores de medida e critérios de
superação;
d. A reunião de negociação deve passar pelas seguintes fases:
(1) Início – Criação de um ambiente informal, para que o avaliado esteja à-vontade de
forma a poder negociar a avaliação;
(2) Detecção de informações dobre o desempenho anterior - êxitos e dificuldades;
(3) Análise do conteúdo funcional do posto de trabalho;
(4) Definição dos objetivos e competências;
(5) Definição das metas e métricas;
(6) Definição dos indicadores de medição e de superação;
(7) Negociação;
(8) Acordo.
d. No Anexo L a este Regulamento, o qual faz parte integrante, encontra-se um texto que
reflecte a forma como deve ser preparada e conduzida a reunião de negociação de objetivos e
competências.
SECÇÃO V
HARMONIZAÇÃO
416. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE HARMONIZAÇÃO
a. A harmonização destina-se a assegurar o alinhamento vertical do sistema de avaliação e a
justiça na distribuição e realização de desafios de desempenho;
b. Com a harmonização da avaliação, pretende-se evitar que as avaliações sejam ditadas por
preferências individuais ou concertação de interesses;
c. O principal fim da harmonização, é combater a injustiça da avaliação, sendo esta, umas das
responsabilidades primárias do CCA e das SA;
d. O CCA e as SA devem, na preparação do processo de avaliação, definir mecanismos de
coordenação que assegurem a harmonização da avaliação respetivamente no Exército e em cada uma das SA;
e. As SA cumprem e fazem cumprir as diretivas aprovadas pelo CCA, em matéria de
harmonização da avaliação.
417. CALENDARIZAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO
a. No último trimestre de cada ano civil, o CCA, com base nos objetivos e resultados fixados por
Sua Exª o General CEME na fase de planeamento, define orientações que permitam assegurar a
harmonização e diferenciação da avaliação;
b. As orientações supramencionadas devem permitir concluir sobre a fixação de indicadores,
designadamente nos que respeita à superação de objetivos e à validação e reconhecimento das avaliações
de desempenho relevante, inadequado e excelente;
c. Até ao final da 1.ª semana de janeiro, as SA difundem as orientações suprarreferidas, pelas
U/E/O que a constituem;
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d. Durante a segunda quinzena de janeiro, e antes da realização da reunião de
contratualização dos objetivos e competências para esse ano, os avaliadores remetem à respetiva
SA, as FA com a proposta de objetivos e competências que pretendem negociar, para que estas
possam ser harmonizadas;
e. Na fase final do processo de avaliação, na 2ª quinzena de janeiro, as SA realizam reuniões,
com o fim de proceder à análise das propostas de avaliação e à sua harmonização, de forma assegurar
o cumprimento das percentagens relativas à diferenciação.
418. AÇÕES NO ÂMBITO DA HARMONIZAÇÃO
a. Os avaliadores, no início do processo de avaliação e antes da reunião de negociação da
contratualização dos parâmetros de avaliação, enviam, à SA respetiva, as FA com as propostas dos
objetivos e competências que pretendem contratualizar;
b. Após a receção das FA, as SA verificam se estas se encontram corretamente preenchidas,
se os objetivos estão bem definidos, se cumprem as regras e as normas estabelecidas para o efeito,
designadamente no que respeita aos princípios técnicos de formulação de objetivos e os critérios definidos
para harmonização;
c. Caso as SA considerem que existem FA que necessitam ser corrigidas ou reformuladas,
emitem orientações nesse sentido, remetendo a FA aos avaliadores para correção;
d. Caso a FA seja considerada como tendo os objectivos e as competências bem formulados,
é remetida ao avaliado para este proceder à realização de contratualização dos parâmetros da
avaliação;
f. Na fase de avaliação do desempenho, após a autoavaliação e preenchimento da FA com a
proposta de avaliação, todas as propostas de avaliação são remetidas à SA para análise e harmonização;
g. As propostas de avaliação, com nota equivalente a menção de “Desempenho Relevante” são
acompanhadas de um relatório, onde consta:
(1) Juízo ampliativo, onde é feita uma análise sobre o impacto do desempenho, evidenciando
os contributos relevantes para o serviço;
(2) As fontes de informação que suportam a nota atribuída em cada um dos objetivos e
competências em que o trabalhador é avaliado;
(3) Prova documental do tempo de serviço que o trabalhador conta na posição remuneratória
em que se encontra;
(4) O currículo do trabalhador;
h. Na elaboração do juízo ampliativo referida na alínea (1) do ponto anterior, onde o avaliador
faz a análise do impacto do desempenho e evidencia os contributos relevantes para o serviço, devem ser
apresentados factos e provas documentais ou outras, que comprovem que:
(1) O trabalhador fez mais do que aquilo que por norma lhe é exigido;
(2) O trabalhador conseguiu sinergias e envolveu-se com outras áreas que não a sua e tentou
melhorar os seus processos de trabalho;
(3) Os “pares” do trabalhador são unânimes a reconhecer que faz mais e melhor do que
o normal;
(4) O trabalhador fez “benchmarking” e conseguiu trazer e implementar metodologias,
ideias e ferramentas que já foram aplicadas noutras organizações, ou seja, adapta-se e identifica-se com
as melhores práticas feitas noutras organizações;
(5) O trabalhador teve uma visão que vai mais além do que o simples “fazer o seu trabalho”;
(6) O trabalhador tem uma visão estratégica e consegue ter uma visão do todo;
(7) Sempre que aconteceu alguma alteração, o trabalhador compreendeu as implicações nas
várias áreas e na organização como um todo;
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i. Após análise das propostas de avaliação, as SA, se necessário e em coordenação com o CCA,
emitem novas orientações que lhe permitam harmonizar as avaliações e assegurar o cumprimento das
percentagens relativas à diferenciação.
SECÇÃO VI
DIFERENCIAÇÃO DA AVALIAÇÃO
419. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a. A diferenciação é dos atos mais críticos do processo da avaliação, pois é o mecanismo que
permite reconhecer, distinguir e promover o mérito, através da recompensa dos trabalhadores que
apresentam melhor desempenho;
b. Desta forma, este mecanismo constitui-se como uma operação de extrema relevância, quer
no campo legal, quer no campo da justiça e equilíbrio do sistema de avaliação, pois existe a necessidade
de assegurar o cumprimento da lei e a homogeneização do sistema;
c. Esta operação torna-se ainda mais sensível, quando o SIADAP tem uma implementação
descentralizada, através de cinco SA, em que parte das competências do TGen AGE (DMS para efeitos
do CCA) e do presidente do CCA se encontram delegadas, respectivamente nos MGen presidentes das
SA e nos presidentes das SA;
d. Assim, e sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo 27.º da Lei do SIADAP ou noutras
normas que possam vir a integrar o ordenamento jurídico, a diferenciação de desempenhos é garantida pela
fixação da percentagem máxima de 25% para as avaliações finais qualitativas de desempenho relevante
e, de entre estas, 5% do total dos trabalhadores para o reconhecimento de desempenho excelente;
e. As percentagens previstas no número anterior, sem prejuízo para eventuais disposições que
possam vir a integrar o ordenamento jurídico, incidem sobre o número de trabalhadores do Exército,
previstos nos n.os 2 a 7 do artigo 42.º da Lei do SIADAP, com aproximação por excesso, quando necessário,
e são, em regra, distribuídas proporcionalmente por todas as carreiras;
f. O número de relevantes e excelentes resultantes da aplicação das percentagens referidas nos
dois parágrafos anteriores são publicados na página de intranet do Exército, dos OCAD e EME, para
conhecimento de todos os avaliados;
g. A atribuição das percentagens é da exclusiva responsabilidade do TGen AGE, cabendo-lhe
assegurar o seu estrito cumprimento;
h. Compete ao CCA, em obediência às orientações definidas pelo TGen AGE, fazer o cálculo
do número máximo de relevantes e excelentes atribuir no seio do Exército, bem como a sua distribuição
pelas carreiras e SA;
i. Compete às SA, em obediência às orientações difundidas pelo CCA, fazer o cálculo do número
máximo de menções de “desempenho relevantes” a atribuir às U/E/O que se lhe subordinam;
j. As percentagens máximas, previstas legalmente, para as classificações superiores são para
cumprir escrupulosamente, sendo os arredondamentos por excesso feitos no âmbito do universo dos
trabalhadores do Exército e não nas carreiras ou SA;
k. Compete aos presidentes das SA cumprir e fazer cumprir as orientações difundidas pelo CCA,
assegurando o estrito cumprimento do número máximo de relevantes e excelentes que lhes foram
atribuídos pelo CCA;
420. DIFERENCIAÇÃO AO NÍVEL DO CCA
a. O número de relevantes a atribuir no seio do Exército, é calculado sobre o número total de
trabalhadores do Exército que obedeçam aos requisitos previstos nos n.os 2 a 7 do artigo 42.º da Lei do
SIADAP e a outras regulamentações que sejam publicitadas neste âmbito;
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b. Após obtenção do número de relevantes no seio do Exército, se este número não for exato,
é arredondado por excesso, sendo o número encontrado, o número de relevantes que deve ser distribuído
proporcionalmente pelas carreiras avaliadas no âmbito do SIADAP;
c. Se na distribuição proporcional, os números encontrados não forem exatos, o CCA procede
da seguinte forma: Atribui a cada carreira o número de relevantes que corresponde ao valor do número
que lhe cabia, arredondado por defeito e os relevantes que restarem são atribuídos sucessivamente, às
carreiras em que o valor se aproxima mais do valor exato que se segue;
d. Após o CCA fazer a distribuição proporcional do número de relevantes por carreira, faz a
distribuição proporcional pelas SA, em cada uma das carreiras. Ou seja, distribui o número de relevantes
encontrado para cada carreira, proporcionalmente pelas SA;
e. Para efeitos de diferenciação, bem como para os efeitos que daí decorrem, são considerados
os seguintes grupos profissionais: Técnicos Superiores e Especialistas de Informática; Assistentes
Técnicos e Técnicos de Informática; e, Assistentes Operacionais e Militarizados;
f. A aplicação correta das regras suprarreferidas é fundamental para o garante da harmonização
do SIADAP no Exército, pelo que se encontram exemplificadas no Anexo M a este Regulamento.
421. DIFERENCIAÇÃO AO NÍVEL DAS SA
a. A diferenciação no âmbito das SA, consiste em estas garantirem o cumprimento do número
de menções de “desempenho relevante” e “desempenho excelente” definidas pelo CCA;
b. Além do referido no parágrafo anterior, a diferenciação no âmbito das SA consiste na
distribuição equitativa e justa das menções de “desempenho relevante” e “desempenho excelente” por
todos os universos que as constituem;
c. Constatando-se que o desempenho dos trabalhadores se fazem em circunstâncias muito
distintas e diversas, o que inviabiliza uma comparação objetiva dos desempenhos dos trabalhadores que
integram cada SA, opta-se, por uma questão de justiça e equidade, aquando do apuramento dos
trabalhadores com direito a menção de “desempenho relevante” estender as percentagens a que as SA
estão obrigadas a cumprir, às U/E/O que nelas se integram;
d. Assim, no universo de trabalhadores que se integram numa determinada U/E/O, só a 25% pode
ser reconhecido a menção de “Desempenho de Relevante”;
e. Se em sede de harmonização, uma U/E/O apresentar um número de “desempenho
relevante” superior ao número correspondente a 25% dos seus trabalhadores, serão aplicados os critérios
previstos no parágrafo 420 deste Regulamento, sendo seleccionados os trabalhadores que tiverem melhor
nota final;
f. Quando da aplicação da percentagem de 25% sobre o universo de trabalhadores de uma
U/E/O não se obtiver um número exato, o número de menções de “desempenho relevante” que
corresponde a essa U/E/O é o número inteiro, imediatamente inferior ao valor obtido;
g. As U/E/O em que a aplicação da percentagem não é um número inteiro, passam a constituir
um grupo com o fim de apurar as U/E/O a quem são atribuídas as menções de “desempenho relevante”
que não foram atribuídas no ponto anterior;
h. Após a constituição deste grupo, as menções de “desempenho relevante” sobrantes, são
atribuídas às U/E/O que o constituem, da seguinte forma:
(1) As U/E/O que no ano anterior não tiveram trabalhadores com a menção de “desempenho
relevante” preferem às restantes U/E/O, sendo atribuído uma menção de “desempenho relevante” a
cada uma;
(2) Se o número de U/E/O apuradas na alínea anterior for superior ao número de menção de
“desempenho relevante” sobrantes, a atribuição inicia-se por aquelas que há mais tempo não têm
trabalhadores contemplados com a menção de “desempenho relevante”;
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(3) Se após a aplicação do critério da alínea anterior, se verificar que existem U/E/O em
circunstâncias de igualdade, a atribuição inicia-se pela U/E/O em que o valor decimal obtido pela aplicação
da percentagem de 25%, se aproxima mais do número inteiro que se lhe segue;
(4) Se após a atribuição de uma menção de “desempenho relevante” às U/E/O que no ano
anterior não foram contempladas, ainda restarem menção de “desempenho relevante”, estas começam
a ser atribuídas às U/E/O que no anterior tiveram trabalhadores com menção de “desempenho relevante”
e que fazem parte do grupo referido no ponto g. deste paragrafo, até se esgotarem as menções de
“desempenho relevante”;
(5) A atribuição referida na alínea anterior, inicia-se na U/E/O em que o valor decimal obtido
pela aplicação da percentagem de 25%, se aproxima mais do número inteiro que se lhe segue e termina
quando se esgotarem as menções de “desempenho relevante”;
(6) Caso as menções de “desempenho relevante” não se esgotem nesta fase, inicia-se nova
distribuição, utilizando-se o critério referido na alínea anterior;
i. As SA encontram-se obrigadas a cumprir o número máximo menções de “desempenho
relevante” definidas pelo CCA, não podendo beneficiar um grupo de pessoal em prejuízo de outro ou seja,
a atribuição das menções de “desempenho relevante”, em regra, deve ser feita proporcionalmente
por carreiras.
j. Se existir algum grupo de pessoal em que o número de menções de “desempenho relevante”
não se esgotou, estas devem reverter para os grupos de pessoal em que não foi possível atender todas as
propostas;
k. A atribuição referida no ponto anterior deve ser feita de uma forma proporcional, pelos grupos
de pessoal que tenham excedido o número de menções de “desempenho relevante” atribuídas;
l. No seio das U/E/O, o apuramento dos trabalhadores com direito à atribuição das menções de
“desempenho relevante”, obedece ao definido no parágrafo 422., devendo esta atribuição, em regra, ser
proporcional por carreiras.
422. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO A APLICAR NO RECONHECIMENTO DE DESEMPENHO
RELEVANTE
a. Quando no seio de uma U/E/O as propostas de avaliação de “desempenho relevante”
ultrapassem o número correspondente a 25% dos seus trabalhadores, no processo de apuramento das
propostas de avaliação que serão objeto de reconhecimento de desempenho relevantes (harmonização e
diferenciação), são aplicados os seguintes critérios:
(1) Critério 1 – Análise do impacte do desempenho, verificando-se os contributos relevantes
para o serviço e decorrentes dos trabalhos executados, conforme previsto no nº 2 do artigo 51º da Lei, sendo
atribuído a este critério o grau de coeficiente 3;
(2) Critério 2 – Análise dos objetivos estabelecidos ao avaliado, sendo atribuído a este
critério o grau de coeficiente 2;
(3) Critério 3 – Avaliação do curriculum respeitante a cada trabalhador proposto, sendo
atribuído a este critério o grau de coeficiente 1;
(4) Critério 4 – Tempo de serviço, em anos, que o trabalhador conta na posição remuneratória
em que se encontra, sendo atribuído a este critério o grau de coeficiente 1;
b. Na análise do critério 1, deve ter-se em consideração os parâmetros referidos no parágrafo
418.h., bem como os factos e provas apresentadas, que testemunham cada um dos parâmetros;
c. A análise de cada um dos critérios referidos no ponto a. deste paragrafo é da responsabilidade
da SA, sendo cada processo de avaliação analisado por todos os vogais, individualmente;
d. A cada um dos critérios de seleção referidos com os n.os 1, 2 e 3, é atribuída a pontuação de
1, 3 ou 5 pontos;
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e. Ao critério nº 4 – Tempo de serviço na posição remuneratória – é atribuída a seguinte
pontuação:
(1) Trabalhadores com 3 ou menos anos de serviço na posição remuneratória, 1 ponto;
(2) Trabalhadores com 5 ou menos anos de serviço na posição remuneratória, 3 pontos;
(3) Trabalhadores com mais de 5 anos de serviço na posição remuneratória, 5 pontos;
f. O valor final de cada um dos critérios, é a média aritmética das pontuações que cada vogal
atribui ao critério;
g. O valor quantitativo final de cada proposta é calculado através da média ponderada dos
referidos critérios, havendo lugar à adição de um factor de compensação de 1 ponto aos trabalhadores que
no ano anterior reuniam condições de progressão remuneratória, mas por inexistência de verba não
puderam progredir;
h. Após o cálculo da nota final, procede-se à ordenação das propostas por ordem decrescente
do respetivo valor final. Caso se verifiquem empates, são aplicados os critérios previstos no artigo 84.º
da Lei.
SECÇÃO VII
VALIDAÇÃO E RECONHECIMENTO
423. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a. Após os avaliados terem tomado conhecimento das propostas de avaliação, as SA, em reunião,
procedem à validação das propostas de avaliação de relevante e de inadequado e à análise do impacte do
desempenho de cada um dos desempenhos relevantes, com vista ao reconhecimento posterior, do
desempenho excelente;
b. As propostas de avaliação de “desempenho relevante”, “desempenho inadequado” ou
“desempenho excelente”, são analisadas à luz dos critérios definidos pelo CCA, para este efeito;
c. Compete às SA validar as propostas de avaliação de “desempenho relevante” e “desempenho
inadequado” e reconhecer as menções de “desempenho excelente”;
d. As SA só validam as propostas de “desempenho relevante”, que tenham sido sujeitas à
monitorização e que sejam submetidas devidamente sustentadas e fundamentadas;
e. A sustentação e fundamentação referida na alínea anterior, consubstanciam-se na apresentação
das fontes de informação que suportam a nota atribuída em cada um dos objetivos e competências que o
trabalhador é avaliado e, na apresentação de um juízo ampliativo, onde deve ser feita uma análise sobre
o impacto do desempenho, evidenciando os contributos relevantes para o serviço;
f. No caso dos dirigentes intermédios (SIADAP 2) o reconhecimento de mérito – “desempenho
relevante” – deve fundamentar-se nos seguintes pressupostos: O dirigente atingiu e ultrapassou todos os
objetivos; e o dirigente demonstrou em permanência capacidade de liderança, de gestão e compromisso
com o serviço público que podem constituir exemplo para os trabalhadores;
g. No caso dos trabalhadores o reconhecimento de mérito deve fundamentar-se principalmente
nos pressupostos que a seguir se mencionam, devendo estar estes consubstanciados no Relatório que
acompanha a proposta de avaliação;
h. Os pressupostos para reconhecimento de mérito dos trabalhadores são:
(1) O trabalhador atingiu e ultrapassou todos os objetivos;
(2) O trabalhador conseguiu sinergias e envolveu-se com outras áreas que não a sua e tentou
melhorar os seus processos de trabalho;
(3) Os “pares” do trabalhador são unânimes a reconhecer que faz mais e melhor do que
o normal;
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(4) O trabalhador fez “benchmarking” e conseguiu trazer e implementar metodologias,
ideias e ferramentas que já foram aplicadas noutros postos de trabalho similares, ou seja, adapta-se e
identifica-se com as melhores práticas feitas noutras organizações;
(5) O trabalhador, durante o ano a que se refere a avaliação, demonstrou que vai mais além
do que o simples “fazer o seu trabalho”;
(6) Sempre que aconteceu alguma alteração, o trabalhador compreendeu as implicações nas
várias áreas e na organização como um todo e conseguiu responder positivamente a essa alteração.
424. VALIDAÇÃO DO DESEMPENHO RELEVANTE E INADEQUADO
a. As SA reúnem durante o mês de fevereiro tendo em vista proceder à validação das propostas
de avaliação com menções de desempenho relevante e de desempenho inadequado;
b. Após ser efetuado a atribuição das menções de “desempenho relevante”, com base nos
critérios descritos nos parágrafos 419 e 420, as SA validam as propostas avaliação de “desempenho
relevante”, não ultrapassando a quota estabelecida pelo CCA;
c. Após as SA validarem as propostas de avaliação que lhe são presentes, procedem à sua
devolução, para seguimento normal do processo;
d. Em caso de não validação da proposta de avaliação, as SA devolvem o processo ao avaliador
acompanhado da fundamentação da não validação, para que aquele, no prazo que lhe for determinado,
reformule a proposta de avaliação;
e. Caso o avaliador decida manter a proposta anteriormente formulada, deve apresentar
fundamentação adequada à SA respetiva;
f. No caso de a SA não acolher a proposta apresentada nos termos do número anterior,
estabelece a proposta final de avaliação, que transmite ao avaliador para que dê conhecimento ao avaliado
e remeta, por via hierárquica, para homologação;
g. A decisão da alínea anterior implica declaração formal da SA, a qual se materializa em
documento anexo à FA, o qual passa a fazer parte da mesma.
425. RECONHECIMENTO DE “DESEMPENHO EXCELENTE”
a. As SA reúnem durante o mês de março, tendo em vista proceder ao eventual reconhecimento
de “desempenho excelente”;
b. As propostas de avaliações submetidas para reconhecimento de “desempenho excelente”,
são analisadas em sede da SA respetiva, com o fim de serem ordenadas no conjunto da SA e dentro de
cada grupo profissional considerado para a diferenciação;
c. A ordenação referida na alínea anterior obedece ao modelo e critérios referidos no parágrafo
426 e 427 deste Regulamento;
d. Só poderão ser objeto de análise e eventual reconhecimento de “desempenho excelente”, as
propostas de avaliação que foram validadas com desempenho relevante e que após serem dadas a
conhecer aos avaliados, sejam, para o efeito, presentes às SA;
e. O reconhecimento de “desempenho excelente” é solicitado pelo avaliador ou avaliado, nos
cinco dias imediatos ao avaliado tomar conhecimento da validação da proposta de avaliação de relevante,
em requerimento apresentado ao Presidente da Secção Autónoma que validou a proposta de avaliação de
“desempenho relevante”;
f. O requerimento supra referido deve ser acompanhado por um relatório que especifique os
respetivos fundamentos e analise o impacte do desempenho, evidenciando os contributos relevantes para
o serviço, devendo trazer em anexo:
(1) O currículo do trabalhador;
(2) Documentação comprovativa do exercício de cargos, funções ou atividades;
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(3) Outra documentação considerada relevante pelo avaliador ou avaliado, para a apreciação
do desempenho do trabalhador;
g. No caso de ser o trabalhador a requerer a atribuição da menção de “desempenho
excelente” o respetivo avaliador emite um parecer sobre o requerimento e o relatório elaborado pelo
avaliado;
h. Após as SA analisarem as propostas de avaliação que lhe são presentes, as ordenarem e
decidirem sobre atribuição do “desempenho excelente”, devolvem-nas ao avaliador, para seguimento
normal do processo;
i. O reconhecimento de “desempenho excelente” implica declaração formal da SA respetiva,
onde deve ser referido a concordância com os fundamentos invocados pelo avaliador ou pelo avaliado,
sobre o impacto do desempenho evidenciando e os contributos relevantes para o serviço (n.º 2 do
artigo 69.º);
j. As menções de “desempenho excelente” são publicitadas em documento próprio nas páginas
da intranet dos órgãos que suportam as SA (EME; CmdPess, CFT, CmdLog, CID) e na página da intranet
da RPC/DARH;
k. As propostas de reconhecimento de “desempenho excelente” serão agregadas em 3 grupos
profissionais, constituídos da seguinte forma:
(1) Técnicos superiores, Especialistas de Informática;
(2) Técnicos de Informática e Assistentes Técnicos;
(3) Assistentes Operacionais e Militarizados.
426. CRITÉRIOS PARA RECONHECIMENTO DE EXCELÊNCIA
a. A menção de “desempenho excelente” é o nível de excelência, que é dado apenas a quem,
de facto, é verdadeiramente excecional, pelo que o seu reconhecimento é feito com base em factos e
provas documentais;
b. Assim, as propostas apresentadas para reconhecimento de “desempenho excelente”, devem
vir acompanhadas de caraterização que especifique os respetivos fundamentos e analise o impacte do
desempenho, evidenciando os contributos relevantes para o serviço;
c. Para os efeitos da fundamentação prevista na alínea anterior, os avaliadores ou os avaliados
deverão elaborar um relatório circunstanciado, onde devem enumerar factos, apresentar provas documentais
ou outros, que permita concluir sobre os elementos a considerar no apuramento do “desempenho
excelente”;
d. No apuramento dos “desempenhos excelentes” (DEx) são considerados os seguintes
elementos:
(1) Nota quantitativa da proposta de avaliação final (AF)
(2) Impacte do desempenho e contributos relevantes para o serviço (ID/CR);
(3) Avaliação curricular (AC);
(4) Número de anos que o trabalhador se encontra na atual posição remuneratória (NA);
e. A valoração do desempenho excelente e de cada um dos seus elementos, será pontuada até
ao máximo de 5 valores, pela aplicação da seguinte fórmula: DEx = 0,2*AF + 0,5*AI + 0,1*AC + 0,2*NA;
f. A avaliação final (AF) corresponde à nota quantitativa da proposta de avaliação final, que
consta na FA que foi validada;
g. O impacto do desempenho e contributos relevantes para o serviço (ID/CR) são avaliados com
base nos factos e provas documentais apresentados no relatório referido na alínea c. deste paragrafo,
segundo os critérios constantes na tabela, valorizados da forma aí expressa, não se podendo exceder os
5 valores:
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PONTUAÇÃO
(0-5)

CRITÉRIOS PARA RECONHECIMENTO DO ID/CR
O trabalhador superou todos os objetivos
Sim
Não superou 1 objetivo
Não superou 2 ou mais objetivos
O trabalhador demonstrou em permanência competências que podem constituir exemplo
para os seus pares?
(o relatório tem de enumerar as competências e relatar os factos que as sustentam)
Sim
Não
O trabalhador criou novas metodologias, novas formas de trabalhar, novas concepções que
nunca antes foram tentadas e que foram de grande utilidade para a organização?
(O relatório tem de enumerar factos ou apresentar provas documentais que o comprovem)
Sim
Não
O trabalhador procurou, constantemente, novas formas de trabalhar e de fazer as coisas
sem se preocupar com limitações?
(O relatório tem de descrever as novas formas de trabalho e enumerar factos ou apresentar
provas da aplicação do trabalhador)
Sim
Não
O trabalhador demonstrou e evidenciou sempre uma predisposição para a ação, para fazer
coisas nunca antes tentadas?
(O relatório tem de enumerar factos ou apresentar provas documentais que o comprovem)
Sim
Não
O trabalhador testou coisas novas e dedicou-se de corpo e alma às questões que lhe
competiam sem se preocupar se alguém já as tinha resolvido ou não?

0 - 0,75
0,75
0,25
0
0 - 0,5
0,5
0
0 - 0,25
0,25
0
0 - 0,5
0,5
0
0 - 0,5
0,5
0
0 - 0,5

Sim
Não
O trabalhador criou sinergias externas, participando em reuniões ou grupos de trabalho
fora do serviço e com sucesso?
(O relatório tem de enumerar quais e dizer como aconteceram)
Sim
Não

0 - 0,5

O trabalhador mantém contatos profissionais relevantes com pares de outros organismos?
(O relatório tem de enumerar factos ou apresentar provas documentais que o comprovem)

0 - 0,5

Sim
Não
O trabalhador tem o reconhecimento externo, sendo convidado/nomeado a fazer palestras
ou a participar em grupos de trabalhos externos?
(O relatório tem de enumerar factos ou apresentar provas documentais que o comprovem)
Sim
Não
O trabalhador publicou documentos científicos diretamente relacionados com a carreira ou
cargo ou documentos que contribuam para as boas práticas na gestão do serviço em que se
insere?
(O relatório tem de enumerar factos ou apresentar provas documentais que o comprovem)
Sim
Não

Total

0,5
0

0,5
0

0,5
0
0 - 0,5
0,5
0
0 - 0,5
0,5
0

0-5
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h. Após classificação deste elemento, as SA, com base no relatório apresentado, elaboram uma
declaração formal, onde constam os fundamentos considerados para quantificar cada um dos critérios da
avaliação do ID/CR;
i. O elemento avaliação curricular (AC) é avaliado com base nos factos e provas documentais
apresentados no relatório referido na alínea c. deste paragrafo, segundo os critérios constantes na tabela,
valorizados da forma aí expressa, não se podendo exceder os 5 valores:

PONTUAÇÃO
(0-5)

Valorização curricular
(0-1,75)

Experiência profissional
(0-2)

Habilitações académicas e
profissionais
(0 -1,5)

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR
Habilitações académicas e profissionais

0 - 0,75

Grau académico igual ao exigidas à data da integração na carreira
1 grau académicos acima do exigido atualmente para integração na carreira
2 graus académicos acima do exigido atualmente para integração na carreira

0,25
0,5
0,75

Período temporal de experiência profissional na carreira (Anos)

0 - 0,75

<5 Anos
>5 Anos e <15 Anos
> 15 Anos
Desempenho de cargos de direção, chefia, coordenação e supervisão em
organismos públicos.
0 Anos
1- 3 Anos
+s 3 Anos

0,25
0,5
0,75
0 - 0,5

Atividades de formador relacionadas com a área profissional, por nomeação oficial

0 - 0,5

0 Atividades
1- 3 Atividades
+s 3 Atividades

0
0,25
0,5

Participação em júris de concurso de seleção de pessoal, de aquisição de bens e
serviços ou empreitadas de obras públicas

0 - 0,5

0 Anos
1- 3 Anos
+s 3 anos

0
0,25
0,5

Exercício de funções de representação dos serviços a nível interdepartamental ou
superior, a nível nacional ou internacional

0 - 0,5

0 Representações
1- 3 Representações
+s 3 Representações

0
0,25
0,5

Total de horas gasta em ações de formação, relacionadas com a área de atividade

0-1

Até 30 horas ou sem duração comprovada
Entre 30 a 180 horas
Superior a 180 horas

0,1
0,5
0,75

Total de horas gasta em ações de formação, não relacionadas com a área de
atividade

0 - 0,5

Até 30 horas ou sem duração comprovada
Entre 30 a 180 horas
Superior a 180 horas

0,1
0,3
0,5

Total

0
0,25
0,5

0-5
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j. Após classificação deste elemento, as SA, com base no relatório apresentado, elaboram uma
declaração formal, onde constam os fundamentos considerados para quantificar cada um dos critérios da
avaliação curricular;
k. A classificação do elemento “Número de anos que o trabalhador se encontra na atual posição
remuneratória (NA)” corresponde à diferença entre o ano em que o trabalhador integrou a posição
remuneratória em que se encontra e o ano em que é feita esta apreciação;
427. ORDENAÇÃO FINAL DOS DESEMPENHOS EXCELENTES
a. A ordenação final das propostas é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 5 valores,
em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada um dos
elementos usados para o apuramento do reconhecimento de excelência;
b. As classificações quantitativas referidas no ponto anterior são obtidas da forma como se define
nas alíneas e) a k) do parágrafo 426;
c. Se na apreciação referida na alínea anterior, não for possível efetuar, na totalidade ou
parcialmente, a ordenação anteriormente mencionada, serão considerados, consecutivamente, os seguintes
critérios:
(1) Proposta de classificação final;
(2) Avaliação obtida no parâmetro “Resultados”;
(3) Última avaliação do desempenho anterior;
(4) Tempo de serviço na carreira;
(5) Tempo de serviço no exercício de funções públicas;
d. Após ser efetuado o ordenamento das avaliações com base nos critérios descritos nos pontos
anteriores, será reconhecido o “desempenho excelente”, até ser completamente esgotada a quota
estabelecida para o grupo profissional dos trabalhadores avaliados nesse grupo, salvaguardando-se no
entanto, os seguintes aspetos:
(1) Os trabalhadores que prestem serviço em U/E/O que no ano anterior não tiveram
trabalhadores com o reconhecimento de desempenho excelente preferem aos restantes trabalhadores,
ficando ordenados, entre eles, na ordem que mantinham na relação final;
(2) Após ser reconhecido o “desempenho excelente” a um trabalhador pertencente a uma
determinada U/E/O, os restantes trabalhadores dessa U/E/O serão preteridos em favor de trabalhadores
de outras U/E/O que não tenham ainda sido objeto de qualquer reconhecimento de “desempenho
excelente”.
SECÇÃO VIII
PONDERAÇÃO CURRICULAR
428. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a. A Lei do SIADAP, prevê no artigo 42.º, que, nos casos em que não seja possível realizar a
avaliação do desempenho nos termos nela previstos, a mesma, a requerimento do avaliado, possa ser
efetuada pelo Conselho Coordenador da Avaliação mediante proposta de avaliador especificamente
designado pelo respetivo dirigente máximo do serviço;
b. Esta avaliação traduz-se em ponderação curricular, a qual respeita os termos previstos no
artigo 43.º da mesma lei e o Despacho Normativo n.º. 4-A/2010 de 08Fev de Sua Exª o Ministro do Estado
e das Finanças, e com base nos critérios fixados pelo CCA;
c. Os critérios para a ponderação curricular são aprovados anualmente pelo CCA e afixados na
página eletrónica, através de despacho do seu presidente;
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d. Na realização da ponderação curricular são considerados os seguintes elementos:
(1) As habilitações académicas e profissionais;
(2) A experiência profissional;
(3) A valorização curricular;
(4) O exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse
público ou relevante interesse social;
e. Cada um dos elementos de ponderação curricular supra mencionados, é avaliado com uma
pontuação de 1, 3 ou 5 pontos, de acordo com os critérios mencionados no despacho do presidente do CCA,
não podendo em qualquer caso, ser atribuída pontuação inferior a 1;
f. Em Anexo N a este Regulamento, encontra-se o despacho referido na alínea c) deste
parágrafo, o qual entra em vigor com a aprovação deste Regulamento.
401. PROCEDIMENTOS
a. Sempre que o trabalhador não tenha uma avaliação no âmbito do SIADAP, que releve para
efeitos do n.º 6 do artigo 42.º, ou, tendo-a, pretenda a sua alteração, pode requerer à respetiva SA, a
avaliação anual, através de ponderação curricular;
b. A avaliação através de ponderação curricular é efetuada, mediante proposta de avaliador,
especificamente nomeado pelo presidente da SA respetiva (na qualidade de DMS), através da ponderação
do currículo do trabalhador, feita com base no despacho referido na alínea c) do parágrafo 428;
c. A ponderação curricular é solicitada pelo trabalhador, na 1ª quinzena do ano civil imediato
àquele a que a mesma respeita, em requerimento apresentado ao presidente da Secção Autónoma em que
se integra a U/E/O onde se encontra colocado, à data do requerimento;
d. O requerimento referido na alínea anterior deve ser acompanhado do currículo do trabalhador,
da documentação comprovativa do exercício de cargos, funções ou atividades, bem como de outra
documentação que o trabalhador considere relevante;
e. As U/E/O encontram-se obrigadas a informar, até ao final do ano a que se reporta a avaliação,
os trabalhadores abrangidos pelo disposto no nº 7 do artigo 42.º da Lei do SIADAP, que devem ou podem
requerer ponderação curricular;
f. Nos termos do nº 2 do artigo 75º da Lei do SIADAP, caso não haja disposição legal que o
impeça, as percentagens fixadas na diferenciação de desempenho para todos trabalhadores também
incidem sobre aqueles que forem avaliados através da ponderação curricular;
g. O acesso à documentação necessária para o fim tratado neste parágrafo, rege-se pelo definido
no CPA e pela regulamentação de acesso a documentos administrativos em vigor.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
SECÇÃO I
REGULAMENTAÇÃO DE AMBIGUIDADES
501. CP vs DIRIGENTES INTERMÉDIOS
Os dirigentes intermédios, embora não participem na eleição da Comissão Paritária (CP), podem
submeter as suas propostas de avaliação a parecer desta.
502. AVALIADOR COMPETENTE PARA AVALIAR
a. No SIADAP do Exército, o avaliador competente para proceder à avaliação é sempre
o superior hierárquico imediato do avaliado, que se encontre em funções no momento da avaliação
(1ª quinzena de janeiro), devendo recolher dos seus antecessores os contributos escritos adequados a uma
efetiva e justa avaliação;
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b. Na ausência ou impedimento deste, a competência para avaliar recai no superior hierárquico de
nível seguinte, devendo, também, recolher dos seus antecessores os contributos escritos
adequados a uma efetiva e justa avaliação.
503. EXPRESSÃO FINAL DA AVALIAÇÃO
a. As pontuações finais dos parâmetros e a avaliação final são expressas até às milésimas;
b. Os resultados das avaliações, quer seja dos parâmetros ou avaliação final, é expressa às
milésimas, sem arredondamento, ou seja, os resultados devem ser truncados às milésimas;
Ex 1: 3,23811119 Î 3,238
Ex 2: 3,23899998 Î 3,238
c. Quando a avaliação do trabalhador resultar de PC, a nota a usar nos critérios de desempate,
definidos no artigo 84º do SIADAP, é a nota final, obtida na avaliação da PC.
504. CONTRATUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
a. Se o avaliador não abrir FA ao trabalhador, a SA, logo que detecte a situação, notifica
a U/E/O a que pertence o avaliador, no sentido de serem contratualizados os parâmetros de avaliação com
o trabalhador. Caso o avaliador não o faça, deve ser instaurado um processo de averiguações, a fim de
apurar a razão;
b. Caso se apure que houve negligência ou desleixo por parte do avaliador, o processo deve
passar a disciplinar, com as consequências legais e disciplinares que daí possam decorrer;
c. Caso o avaliado se recuse assinar a FA na reunião de contratualização dos parâmetros de
avaliação, deve ser notificado por escrito para uma segunda reunião de contratualização dos parâmetros
de avaliação, com o fim de assinar a FA;
d. Caso o avaliado se recuse a tomar conhecimento da Avaliação, deve ser notificado por escrito,
para a reunião da avaliação. A convocação deve ser feita com cinco dias úteis de antecedência e nela deve
constar agenda da reunião. Deve ser sempre garantido comprovativo da notificação;
e. Nas situações em que o trabalhador se encontra ausente do serviço, no período de tomada de
conhecimento da avaliação, as U/E/O devem convoca-lo por carta registada e com aviso de receção para
a reunião de avaliação;
f. No impedimento comprovado de deslocação do trabalhador ao serviço, a U/E/O após fazer
fotocópia da FA, remete o original da FA ao trabalhador por carta registada e com aviso de receção, de
forma a este assinar e remeter novamente à respetiva U/E/O;
g. Caso o trabalhador se recuse assinar a FA, em qualquer fase do processo de avaliação, o
avaliador deve prever duas testemunhas para tomar conhecimento da ocorrência e informar a SA
respetiva do facto, através de um Auto de Noticias;
h. No âmbito da matéria tratada no parágrafo anterior, o avaliador, na presença das testemunhas,
transmite verbalmente a informação que pretende dar conhecimento ao avaliado;
i. Todos os documentos resultantes das situações anteriores são apensos à FA, passando a
constituir um processo único;
j. Se no ato da contratualização dos parâmetros da avaliação, o trabalhador não concordar com
algum objetivo, deve deixar registado na FA que: “assina, com reserva em relação aos objetivos …”;
k. As SA devem ser informadas de todos os desacordos que acontecerem na contratualização
dos parâmetros de avaliação, devendo o avaliador expor, em documento escrito, as razões que levaram
a tal;
l. Apenas existem condições efetivas para a avaliação quando a ficha onde constam os objetivos
e competências contratualizados tenha sido assinada até pelo menos seis meses antes do final do período
em avaliação (31 de dezembro a que respeita a avaliação).
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505. NÃO VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO
a. Quando a proposta de avaliação, não é validada pela SA respetiva, e nas situações em que
o avaliador concorda seguir as orientações da SA, deve ser elaborada nova FA, com a reformulação da
anterior proposta de avaliação;
b. Na primeira página da FA original – parte superior - , o avaliador escritura a razão pela qual
elaborou nova ficha de avaliação, datando e assinando;
c. A segunda ficha de avaliação deve ser preenchida integralmente com as alterações propostas
pela SA. Por preenchimento integral, entenda-se a transcrição completa da FA original, devendo, não
sendo obrigatório, o avaliado assinar no espaço da contratualização dos objetivos;
d. Após este acontecimento, todos os atos processuais (tomada de conhecimento da proposta
de avaliação, tomada de conhecimento da homologação) são registados na nova FA;
e. As FA em questão deverão manter-se juntas, sendo tratadas como um documento único.
506. AVALIAÇÃO DE TRABALHADORES QUE SE APOSENTAM ANTES DA
CONCLUSÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
a. De acordo com o estabelecido no artigo 45º da Lei do SIADAP, a avaliação de desempenho
dos trabalhadores, integra-se no ciclo de gestão de cada serviço e incide sobre os parâmetros “Resultados”
e “Competências”, sendo – tal como prevê o seu artigo 41º - a mesma avaliação de carácter anual e
reportando-se ao desempenho do ano civil anterior;
b. O processo de avaliação dos trabalhadores compreende diversas fases e uma calendarização
definida nos artigos 61º e seguintes da Lei do SIADAP, devendo a avaliação do desempenho ocorrer em
momento comum a todos os trabalhadores que estejam no activo, porquanto só assim se pode, por um lado,
concretizar toda a tramitação conducente ao resultado final e, por outro, retirar, ou não, os benefícios
decorrentes da avaliação previstos no artigo 52º do referido diploma, nomeadamente, em matéria de
alteração de posicionamento remuneratório na carreira do trabalhador e atribuição de prémios de
desempenho;
c. Os trabalhadores quando passam à situação de aposentação deixam de ser titulares de uma
relação jurídica de emprego público, adquirindo assim uma nova relação jurídica de natureza essencialmente
prestacional. Desta forma, este novo estatuto jurídico não se afigura compatível com o regime de avaliação
de desempenho, o qual se aplica, apenas, aos trabalhadores, na aceção da alínea h) do artigo 4º da Lei do
SIADAP.
d. Desta forma os trabalhadores que cessem a relação jurídica de emprego com a administração
pública, por motivo de aposentação (quer aqueles que se tenham aposentado antes de 31 de dezembro, do
ano da avaliação, quer aqueles que se tenham aposentado antes da conclusão do processo de avaliação,
31 de março do ano seguinte), não poderão ser objeto de avaliação – independentemente de reunirem, ou
não, no ano civil anterior, os requisitos de seis meses de relação jurídica de emprego e seis meses de serviço
efetivo, legalmente exigidos;
507. EFEITOS DA AVALIAÇÃO
a. Dirigente Intermédio
(1) A avaliação do desempenho dos dirigentes intermédios não produz quaisquer efeitos na
respetiva carreira de origem;
(2) O ponto anterior não é aplicável, se o exercício de funções de direção ou equiparadas, for
exercido em conteúdo funcional inerente ao da carreira e se esse serviço não for titulado em comissão de
serviço;
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(3) O ano em que o dirigente, com avaliação de desempenho excelente, receba prémio não
releva para o preenchimento do conjunto de 3 menções de desempenho excelente necessário para
aquisição de direito a período sabático ou estágios ou a 5 dias de férias ou à correspondente remuneração;
(4) _ Aos restantes efeitos da avaliação, aplica-se o regulado na Lei do SIADAP ou na LVCR;
b. Trabalhadores
(1) A menção qualitativa de desempenho inadequado obriga a que o trabalhador frequente
ações de formação profissional, com vista a colmatar as deficiências causadoras da avaliação negativa,
devendo a U/E/O a que pertence o trabalhador informar o CID, para que este preveja as respetivas ações
de formação no Plano de Formação Anual do Exército;
(2) O ano em que o trabalhador, com avaliação de desempenho excelente, receba prémio de
desempenho não releva para o preenchimento do conjunto de 3 menções de desempenho excelente
necessário para aquisição de direito a período sabático ou estágios ou a 5 dias de férias ou à correspondente
remuneração;
(3) Tendo em consideração que a lei não estabelece qualquer proibição de uma mesma
avaliação relevar cumulativamente para efeitos de prémio de desempenho e para aquisição do direito a
um período extra de 3 dias de férias ou à correspondente remuneração, uma mesma avaliação de
desempenho relevante pode ser, cumulativamente, considerada para efeitos de prémio de desempenho e
de aquisição do direito a 3 dias de férias;
(4) Os direitos consagrados nos n.os 2, 4 e 5 do artigo 39.º e nos n.os 2, 4 e 5 do artigo 52.º, apenas
se poderão constituir a partir da avaliação de desempenho referente ao ano de 2010, terceiro ano de
aplicação da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro.
SECÇÃO II
OUTRAS REGULAMENTAÇÕES
508. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO EXCECIONAL
a. Ainda que não se encontrem reunidos os requisitos previstos para a alteração do posicionamento
remuneratório por opção gestionária ou obrigatória, o Gen CEME ou o TGen AGE, ouvido o CCA, e nos
limites fixados pela decisão referida nos n.os 2 e 3 do ponto referente à opção gestionária (artigo 46.º da
LVCR), podem alterar, para a posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontra,
o posicionamento remuneratório de trabalhador em cuja última avaliação do desempenho tenha obtido a
menção de “desempenho excelente” e que através da aplicação da fórmula constante na alínea e) do
paragrafo 426 deste Regulamento, obtenha uma nota igual ou superior a 4,7 valores;
b. Da mesma forma, nos limites fixados pela decisão referida nos n.os 2 e 3 do ponto referente
à opção gestionária (artigo 46.º da LVCR), o Gen CEME ou o TGen AGE, ouvido o CCA, podem
determinar que a alteração do posicionamento remuneratório se pode operar para qualquer outra posição
remuneratória seguinte àquela em que se encontra;
c. O disposto no número anterior tem como limite a posição remuneratória máxima para a qual
tenham alterado o seu posicionamento os trabalhadores que, no âmbito do mesmo universo, se encontrem
ordenados superiormente;
d. As alterações do posicionamento remuneratório referidas nos parágrafos anteriores são
particularmente fundamentadas e tornadas públicas, com o teor integral da respetiva fundamentação e do
parecer do CCA;
e. A decisão supra é tornada pública pela publicação em espaço próprio da 2.ª série do Diário
da República, por inserção nas páginas de intranet dos OCAD que suportam as SA, da DARH, da RPC
e página da Internet do Exército;
f. É aplicável o disposto no n.º 7 do artigo 47.º da LVCR, que refere que na falta de lei especial
em contrário, a alteração do posicionamento remuneratório reporta-se a 1 de janeiro do ano em que tem
lugar.
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509. AÇÕES DE CONTROLO NO ÂMBITO DO SIADAP
a. A Gestão e acompanhamento do SIADAP 2 e do SIADAP 3 incumbem ao MGen DARH;
b. O MGen DARH, deve ser capaz de informar a qualquer momento do ponto de situação da
implementação do SIADAP, designadamente nos seguintes aspetos: Quem tem FA aberta; quem não tem
FA aberta; quem foi avaliado; quando foi; quem foi avaliado por PC; quem transitou a nota do ano anterior;
qual a avaliação atribuída a cada um dos trabalhadores avaliados; quais as unidades orgânicas;
c. Todos os intervenientes no processo do SIADAP no Exército, designadamente CCA, SA e
U/E/O, encontram-se obrigados a colaborar com o MGen DARH, de forma a conseguir-se alcançar o
desidrato referido na alínea anterior;
d. Cabe à RPC/DARH a obtenção e compilação de toda a informação que permita ao MGen
DARH concluir sobre os aspetos referidos em b. deste paragrafo;
e. O MGen DARH, na qualidade de gestor do SIADAP no Exército, deve ter informação, obtida
através do processo de monitorização, que lhe permita concluir a qualquer momento sobre os desempenhos
intermédios dos trabalhadores bem como informação que lhe permita detetar potenciais desvios aos
objetivos contratualizados;
f. Após serem rececionadas todas as FA remetidas às SA para apreciação dos objetivos
levantados, as U/E/O elaboram um relatório sobre a implementação do SIADAP (número de trabalhadores
com e sem FA aberta, e quais as razões da não abertura de FA), o qual remetem à SA respetiva;
g. As SA após compilarem os dados referidos no ponto anterior, remetem à RPC/DARH e até
15 de março de cada ano, relatório idêntico.
510. COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
a. A comunicação das avaliações dos trabalhadores à RPC/DARH com vista ao seu registo na
BDUPE, reveste-se de primordial importância, pois é nesta BDUPE que se sustentam a decisões no
âmbito da evolução profissional dos trabalhadores, designadamente alteração de posicionamento
remuneratório e atribuição de prémio de desempenho;
b. Tendo em consideração a criticabilidade desta tarefa, pois dela depende a evolução
profissional do trabalhador, todos os intervenientes neste processo devem ter uma atenção particular, com
vista ao rigor e agilidade do processo;
c. As U/E/O após receção das FA homologadas, preenchem uma FPA por cada trabalhador e
enviam-na à SA, impreterivelmente, até ao final da 1ª quinzena de abril;
d. As SA preenchem a Relação das Avaliações da SA, que se encontra em Anexo O a este
Regulamento e remetem-na à RPC/DARH até ao final da 3ª semana de Abril, acompanhadas pelas FPA.
511. PROCEDIMENTO A ADOTAR NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO Nº 5 DO
ARTIGO 42º DO SIADAP
a. Aos trabalhadores com relação jurídica de emprego público com mais de 6 meses, que não
sejam objeto de avaliação por não terem pelo menos 6 meses de serviço efetivo, releva para efeitos da
respetiva carreira, a última avaliação atribuída nos termos da Lei do SIADAP, ou das suas adaptações1;
b. Aos trabalhadores a quem não relevou qualquer avaliação, por não possuírem nos anos que
antecederam qualquer avaliação atribuída nos termos da Lei em referência ou das suas adaptações2,
podem, no prazo estipulado na lei requerer PC para suprimento da avaliação desse ano;
c. As U/E/O até ao final da 1º quinzena de dezembro do ano a que se reportam as avaliações,
identificam os trabalhadores que se encontram nas situações descritas no parágrafo anterior e
notificam-nos, dando-lhe conhecimento da sua situação avaliativa;
d. Caso o trabalhador pretenda, e possa nos termos da lei alterar a situação avaliativa que lhe
foi comunicada, tem dez dias úteis após a notificação para interpor requerimento onde solicita avaliação
por PC;
1
Lei n.º 10/2004 de 22 de Março, sistemas de avaliação aprovados ao abrigo do nº 3 do Artº 2º e do Artº 21º e que sejam observados os
princípios da diferenciação de desempenhos consagrado no Artº 15º e do nº 3 do Artº 2º, tudo da mesma Lei, e do nº 3 Artº 15º da Lei 15/2006
de 26 de abril
2
Idem a 1
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e. As PC que eventualmente possam ser requeridas, são endereçadas ao Presidente da SA e
remetidas à respetiva SA, a qual deve coordenar a sua execução de acordo com a legislação em vigor para
o efeito (artigo 43.º da Lei do SIADAP);
f. O presidente da SA, em uso de competência delegada, nomeia um avaliador para proceder à
elaboração da PC, a qual deve ser concluída até ao final da 1ª quinzena de janeiro do ano a seguir ao que
se reportam as avaliações;
g. Na 1ª quinzena de janeiro do ano a seguir ao que se reportam as avaliações, as U/E/O
providenciam o preenchimento da FAA para cada um dos trabalhadores que se encontram nas situações
referidas na alínea a) e b), com a avaliação que releva para esse ano;
h. As U/E/O, até ao final da 1ª quinzena de janeiro do ano a seguir ao que se reportam as
avaliações, enviam à respetiva SA, uma relação dos trabalhadores que se encontram nas situações
referidas na alínea a) e b) deste ponto, acompanhadas pela respetiva FAA, para serem sujeitas à
diferenciação, nos termos do n.º 2 do artigo 75.º do SIADAP;
i. Recebido o documento, a SA confirma se a avaliação foi corretamente atribuída, regista-a em
ata e devolve o documento à U/E/O juntamente com as restantes FA dos restantes trabalhadores;
j. A U/E/O, após receber a avaliação, dá-a a conhecer ao avaliado em reunião de avaliação;
k. Nas situações em que o trabalhador não se encontre ao serviço, a U/E/O convoca-o, por carta
registada com aviso de receção, tendo em vista a tomada de conhecimento da avaliação que lhe foi
atribuída;
l. Na impossibilidade comprovada de o trabalhador não poder deslocar-se à U/E/O, deve fazer-se
deslocar ao domicílio do trabalhador, pessoa competente para dar conhecimento da avaliação de
desempenho que lhe foi atribuída;
m. Até ao final do mês de fevereiro e após ter sido dado conhecimento da avaliação ao avaliado,
a U/E/O envia a FAA à SA para homologação;
n. As SA, após a homologação das avaliações que relevaram para os trabalhadores, remetem
as FAA às U/E/O de origem a fim de ser dado conhecimento aos trabalhadores em questão;
o. No final do processo de avaliação anual dos trabalhadores em questão, as U/E/O preenchem
a FPA por cada trabalhador, que deverá ser remetida à SA respetiva até 15 de abril do ano a seguir a que
se reporta a avaliação, a fim de estas serem retificadas e enviadas à RPC/DARH/ para processamento;
p. Como Anexo P a este regulamento, do qual faz parte integrante, encontra-se um modelo de
FAA.
512. PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO DAS AVALIAÇÕES
a. Após a receção das FPA e da relação de notas enviadas pelos SA, a RPC/DARH, regista
as avaliações na BDUPE;
b. Até ao final da 1ª quinzena de maio, a RPC/DARH publicita na sua página da intranet, a relação
de trabalhadores com direito a alteração do posicionamento remuneratório e atribuição de prémio de
desempenho, notificando as SA e as U/E/O do facto;
c. Na relação referida na alínea anterior, consta a identificação do trabalhador (carreira, NM e
nome completo), U/E/O de colocação, SA em que se integra, avaliações qualitativas que deram origem
à alteração de posição remuneratória ou atribuição de prémio de desempenho e a nota qualitativa e
quantitativa da última avaliação;
d. O prazo para apresentação de reclamação do constante na relação referida na alínea anterior
é de 5 dias a contar da data da notificação da U/E/O, devendo a respetiva decisão ser proferida no prazo
máximo de 10 dias úteis;
e. Até ao final da 1ª quinzena de junho, a RPC/DARH informa a RA/DSP da relação dos
trabalhadores que ganharam o direito a alteração do posicionamento remuneratório e à atribuição de
prémio de desempenho, a fim de ser processado no respetivo vencimento.
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513. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COM AS FICHAS DE AVALIAÇÃO
a. Na 1ª quinzena de janeiro, o avaliador preenche a FA do avaliado, define os parâmetros de
avaliação que pretende contratualizar para esse ano e entrega a FA na secção de pessoal ou órgão
equivalente da U/E/O;
b. As U/E/O, até ao final da 1ª quinzena de janeiro, e após conferência do Chefe da Secção de
Pessoal, remetem todas as FA à respetiva SA, para que esta as analise e verifique que não se encontram
enformadas de qualquer erro e que obedecem às normas estabelecidas para o efeito, designadamente no
que respeita à elaboração dos objetivos;
c. As SA apreciam as FA rececionadas e até ao final da 1ª quinzena de fevereiro, remetem-nas
às U/E/O, para que os avaliadores as corrijam ou contratualizem os objetivos e competências propostas;
d. Após contratualização dos parâmetros de avaliação, as FA são entregues na Secção de
Pessoal da U/E/O ou em órgão equivalente, para serem arquivados no PI do trabalhador. A FA só deve
ser retirada do PI, para reformulação de objetivos ou registo da avaliação;
e. Na fase de harmonização (a ocorrer na 2ª quinzena de janeiro), as U/E/O enviam as FA com
a proposta de avaliação do ano anterior, de todos os trabalhadores (inadequado, adequado, relevante) às
respetivas SA, a fim de estas as harmonizarem;
f. Na análise referida na alínea anterior, as SA verificam que as FA não enfermam de qualquer
incorreção, que se encontram devidamente preenchidas, que os valores utilizados na ponderação são os
correctos e que o cálculo da avaliação quantitativa está bem efetuado;
g. As FA que são enviadas às SA na fase de harmonização, são acompanhadas pelas Fichas de
Monitorização do desempenho e pelas Fichas de Autoavaliação, as quais passam a constituir um único
processo, de forma a auxiliar as SA na fase da diferenciação (atribuição de relevante), bem como na
análise das menções de relevante, para as quais foi requerido ou proposto a menção de excelente;
h. Após homologação das propostas de avaliação e tomada de conhecimento por parte dos
avaliados, as U/E/O remetem as FPA às SA e arquivam as FA no PI do Trabalhador;
i. Após serem rececionadas todas as FA remetidas às SA, as U/E/O elaboram um relatório sobre
a implementação do SIADAP (número de trabalhadores com e sem FA aberta, e quais as razões da não
abertura de FA), o qual remetem às SA, até 15 de março.
514. ELABORAÇÃO DE UMA NOVA FICHA DE AVALIAÇÃO
a. Nas situações em que ao abrigo do nº 3 do artigo 69º da Lei do SIADAP, o avaliador tem de
reformular a proposta de avaliação, é elaborada nova FA, sendo esta preenchida integralmente, contendo
as alterações propostas pela SA;
b. Também nas situações em que o avaliador altera, é elaborada uma nova FA, sendo esta
preenchida integralmente, em que na primeira página é inscrita a identificação do novo avaliador;
c. Em ambas as situações, o “novo avaliador” reproduz os objectivos e competências
constantes na FA original, mantendo a data de contratualização;
d. O “novo avaliador” informa o avaliado desta alteração, devendo cada um deles assinar no
espaço de contratualização dos objectivos e competências, mantendo a data anterior. Caso não assinem,
releva para todos os efeitos legais o constante na FA original;
e. Em ambos as situações referidas, o avaliador refere na primeira página da FA original – parte
superior -, a razão pela qual foi elaborada nova FA, assinando e datando o ato;
f. Após este acontecimento, todos os atos processuais (tomada de conhecimento da proposta de
avaliação, tomada de conhecimento da homologação, etc.) são registados na nova FA;
g. Caso exista a necessidade de reformular objetivos, tem de ser feito na Ficha de Reformulação
de Objetivos, nunca na nova FA;
h. As fichas em questão mantêm-se juntas, sendo tratadas como um documento único.
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515. PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS, COM DOCUMENTOS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
a. O acesso à documentação do SIADAP rege-se pelo definido no CPA, na Lei nº 66-B/2007,
de 28Dec e na Lei nº 46/2007, de 24Ago;
b. Sem prejuízo para o definido no ponto anterior, o acesso à documentação no âmbito do
SIADAP rege-se ainda pelo definido em regulamentos internos, no âmbito do acesso a documentos
administrativos;
c. Após a reunião de contratualização de objetivos a FA é entregue nas Secções de Pessoal das
U/E/O ou em órgão equivalente, com o fim de serem arquivadas no PI do trabalhador;
d. O avaliador e o avaliado devem ficar na posse de uma cópia da FA preenchida;
e. O avaliador e o avaliado, só podem fazer alterações à FA arquivada, com autorização do
superior hierárquico do avaliador ou da SA respetiva;
f. Após o avaliado tomar conhecimento da homologação da sua avaliação (avaliação final), o
avaliador envia a FA à Secção de Pessoal da U/E/O, ou órgão equiparado, para que esta seja arquivada
no PI do trabalhador;
g. Quando nas FA forem identificadas necessidades de formação, as U/E/O comunicam as
mesmas ao CID, para que sejam incluídas no plano de formação anual, devendo também ser registadas
na ficha de processamento de avaliação.
516. PUBLICITAÇÃO DE RESULTADOS
a. A publicitação e divulgação de informação sobre o resultado do SIADAP compete à
RPC/DARH, pelo que as SA devem enviar atempadamente a essa Repartição as informações necessárias
e solicitadas para divulgação e publicitação;
b. São objeto de publicitação na página da Intranet da RPC/DARH, os seguintes documentos:
(1) Até ao dia 15 de janeiro de cada ano, a diferenciação de desempenhos, publicados sob
a forma de despacho conforme se encontra em Anexo Q a este Regulamento;
(2) As menções qualitativas e respetiva quantificação quando fundamentam, no ano em que
são atribuídas, a mudança de posição remuneratória na carreira ou a atribuição de prémio de desempenho;
(3) As menções qualitativas anteriores que tenham sido atribuídas e que contribuam para a
fundamentação prevista na alínea anterior;
(4) O resultado global da aplicação do SIADAP, contendo ainda o número das menções
qualitativas atribuídas por carreira;
(5) O Relatório Síntese;
(6) Os critérios de PC.
517.RELATÓRIOS A ELABORAR
a. Compete à RPC/DARH elaborar os relatórios sobre o SIADAP, os quais são submetidos ao
CCA, para aprovação;
b. São elaborados, no mínimo, dois relatórios no âmbito do SIADAP: Relatório síntese e relatório
interno do SIADAP;
c. O relatório síntese tem o formato do documento que se encontra em Anexo R e tem de ser
enviado à SG/MDN, para que esta o possa enviar ao MF até 15 de maio do ano em que é elaborado;
d. No relatório síntese deve registar-se, o número de trabalhadores que foram avaliados no
organismo, agrupados por carreiras e o número de excelentes, relevantes, adequados e inadequados
atribuídos por carreira. O relatório contém ainda o número de trabalhadores que não foram avaliados, bem
como o número de trabalhadores que deve ser avaliado no ano seguinte;
e. O relatório interno do SIADAP tem formato livre e deve permitir uma reflexão profunda sobre
a aplicação do SIADAP, no ano a que se refere;
f. O relatório síntese e o relatório interno do SIADAP devem juntar-se ao relatório de atividades
do Exército, de forma a serem analisados ao mais alto nível da instituição.
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SECÇÃO III
ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS
518. FICHA DE AVALIAÇÃO – SIADAP 3
a. Elementos de identificação:
(1) Este campo deve ser preenchido com os elementos identificativos do Exército, do avaliador
e do avaliado, sendo que o NIF corresponde ao número de identificação fiscal de cada um dos elementos;
(2) No campo que se destina à identificação do serviço, deve ser escrito Exército seguido da
designação do OCAD em que se integra o trabalhador;
b. Objetivos da Unidade Orgânica:
(1) Para efeitos deste Regulamento, entende-se por Unidade Orgânica, a U/E/O que na
estrutura hierárquica se equivale a Regimento (ex: RI 13, CTOE, CR LISBOA; MusMil BRAGANÇA,
Repartição);
(2) Neste campo devem ser descritos de forma sucinta quais os principais objetivos da
unidade orgânica para o período em avaliação (não confundir objetivos com tarefas ou missão), em número
mínimo de 3 máximo de 5;
(3) Os objetivos da Unidade Orgânica decorrem dos objetivos da unidade hierarquicamente
imediatamente superior e devem contemplar objetivos de: eficácia, eficiência e qualidade;
c. Parâmetros da avaliação:
(1) Resultados:
(a) Descrição dos objetivos, dos indicadores de medida e critérios de superação – Estes
campos destinam-se à descrição clara e sucinta dos objetivos acordados, dos indicadores de medida para
avaliação de cada um e dos critérios de superação fixados;
(b) Avaliação – Este campo destina-se a assinalar (X na quadrícula correspondente) o
nível de realização de cada objetivo, de acordo com a escala aí presente;
(c) Pontuação do parâmetro (Resultados) – Este campo é o resultante da média
aritmética simples das pontuações atribuídas aos resultados obtidos em todos os objetivos avaliados
(Nota: Caso tenha sido utilizada a ficha de reformulação de objetivos a avaliação feita nessa ficha deve
também ser considerada para a determinação da pontuação do parâmetro);
(d) Na reunião em que são negociados os objetivos, o avaliador e o avaliado devem datar
e assinar a ficha nos respetivos campos;
(e) Indicação de reformulação de objetivo(s) - Este campo destina-se a referir que há
objetivos que foram reformulados. Essa indicação é feita pela inscrição do número correspondente aos
objetivos que foram reformulados e a data em que essa reformulação ocorreu, devendo ser junta a ficha
em que tal reformulação foi consubstanciada;
(f) Na ficha de reformulação de objetivos, para além da descrição do objetivo reformulado,
devem ser, em campo previsto para o efeito, descritos os motivos que levaram a essa reformulação (ver
instruções de preenchimento da ficha de reformulação de objetivos). O avaliador e avaliado devem
datar e assinar;
(2) Competências:
(a) Competências escolhidas – Este campo destina-se à indicação das competências
que foram escolhidas, mediante acordo entre avaliador e avaliado. Deve ser preenchido no início do período
anual de avaliação, no início do exercício de uma nova função bem como em todas as circunstâncias em
que seja possível escolher as competências a demonstrar;
(b) Essa indicação deve ser feita pela inscrição neste campo do número da competência
que consta da lista aprovada na Portaria n.º 1 633/2007, de 31Dec e referente ao grupo profissional que
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esteja em causa (Técnico Superior, Assistente Técnico ou Assistente Operacional), bem como pela
inscrição da designação da competência (por exemplo: Orientação para Resultados; Planeamento e
Organização, etc.);
(c) Avaliação – Este campo destina-se a assinalar a valoração da competência, de
acordo com a escala aí presente. A indicação da valoração é feita pela sinalização X na quadrícula
correspondente;
(d) Pontuação do parâmetro (Competências) – Neste campo é inscrita o resultante da
média aritmética simples das pontuações atribuídas às competências escolhidas;
(e) Na reunião em que são contratualizados os parâmetros de avaliação (Resultados e
Competências), o avaliador e o avaliado devem datar e assinar a ficha nos respetivos campos;
d. Avaliação Global do Desempenho:
(1) No primeiro quadro:
(a) Na coluna A são inscritas as pontuações dos parâmetros “Resultados” e “Competências”;
(b) Na coluna B é inscrita a ponderação respeitante a cada um dos parâmetros, sendo de
60% para o parâmetro “Resultados” e de 40% para o parâmetro “Competências”;
(c) Na coluna C é apresentado o resultado da pontuação ponderada para cada um dos
parâmetros, expresso até às milésimas (truncar o número às milésimas, não arredondar);
(d) No terceiro campo da coluna C é inscrito o valor que corresponda à soma da pontuação
ponderada de cada um dos parâmetros, expresso até às milésimas (truncar o número às milésimas, não
arredondar);
(2) No segundo quadro:
(a) Avaliação final – Menção Qualitativa – Campo para assinalar (X na quadrícula
correspondente) a menção qualitativa que corresponda ao valor da soma das pontuações finais de cada
um dos parâmetros, de acordo com a escala de avaliação aprovada:
1. Desempenho relevante, correspondendo a uma avaliação final de 4 a 5;
2. Desempenho adequado, correspondendo a uma avaliação final de desempenho
positivo de 2 a 3,999;
3. Desempenho inadequado, correspondendo a uma avaliação final de 1 a 1,999;
e. Fundamentação da menção de desempenho relevante:
(1) Neste campo o avaliador inscreve os elementos de fundamentação de suporte à atribuição
da menção qualitativa de “desempenho relevante”, que será apreciada pela SA;
(2) Caso a proposta de avaliação com menção de “desempenho relevante” seja validada pela
SA, o avaliador deverá assinalar esse facto (X na quadrícula) e inscrever no campo respetivo a data da
realização reunião da SA em que tal validação foi feita;
(3) No caso de não validação da menção de “desempenho relevante” e tendo ocorrido o
referido nos n.os 3 e 4 do artigo 69.º da Lei que estabelece o SIADAP e a SA não acolher a proposta
apresentada, deve o avaliador assinalar esse facto (X na quadrícula), inscrever no campo respetivo a data
da realização da reunião da SA e preencher os campos referentes à nota atribuída nos termos do n.º 5 do
artigo 69.º, na sua menção qualitativa e correspondente valor quantitativo;
f. Fundamentação da menção de desempenho inadequado:
(1) Neste campo o avaliador inscreve os elementos de fundamentação de suporte à atribuição
da menção qualitativa de “desempenho inadequado”, que será apreciada pela SA. Essa fundamentação
deve ser feita por parâmetro (“Resultados” e “Competências”);
(2) Caso a proposta de avaliação com menção de “desempenho inadequado” seja validada
pela SA, o avaliador deverá assinalar esse facto (X na quadrícula) e inscrever no campo respetivo a data
da realização da reunião da SA em que tal validação foi feita;
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(3) No caso de não validação da menção de “desempenho inadequado” e tendo ocorrido o
referido nos n.os 3 e 4 do artigo 69.º da Lei que estabelece o SIADAP e a SA não acolher a proposta
apresentada, deve o avaliador assinalar esse facto (X na quadrícula), inscrever no campo respetivo a data
da realização da reunião da SA e preencher os campos referentes à nota atribuída pela SA, na sua menção
qualitativa e correspondente valor quantitativo;
g. Reconhecimento de mérito (desempenho excelente) - Campo para o avaliador inscrever a
data da reunião da SA em que foi feito o reconhecimento de mérito significando “desempenho excelente”;
h. Justificação de não avaliação - Campo para inscrição dos motivos impeditivos para que não
tenha sido feita a avaliação do desempenho;
i. Expetativas, condições e/ou requisitos de desenvolvimento pessoal e profissional –
Campo para apreciação das expetativas, das condições e dos requisitos para o desenvolvimento e evolução
profissional do avaliado;
j. Diagnóstico das necessidades de formação – Com base na avaliação do desempenho e nas
considerações relativas ao potencial de evolução e desenvolvimento do avaliado, devem ser identificadas
as necessidades de formação prioritárias na sua associação às exigências do posto de trabalho e
considerando os recursos para esse efeito disponíveis. Deverá ser feita a identificação das áreas a
desenvolver e que ações de formação profissional são de considerar, nomeadamente para efeitos do plano
de formação anual;
k. Comunicação da avaliação atribuída ao avaliado – Este campo destina-se a comprovar
a tomada de conhecimento pelo avaliado da avaliação que lhe foi comunicada pelo avaliador na reunião
de avaliação, devendo para o efeito datar e assinar. Neste campo o avaliado poderá também inscrever as
observações que entenda serem pertinentes relativamente à classificação que lhe foi atribuída;
l. Homologação/despacho do DMS – Este campo destina-se a ser preenchido pelo DMS, o
qual deve indicar se homologa a classificação que lhe foi presente ou, caso não concorde com a mesma,
estabelecer ele próprio a menção qualitativa e respetiva quantificação, com a necessária fundamentação;
m. Conhecimento da avaliação após a homologação/despacho do dirigente de nível
superior - Campo que se destina a comprovar a tomada de conhecimento pelo avaliado da sua avaliação
após a homologação, ou despacho de atribuição de avaliação, por parte do dirigente de nível superior. Deve
ser datado e assinado pelo avaliado;
n. Em Anexo S e T a este Regulamento, do qual fazem parte integrante, encontra-se,
respetivamente, um exemplo de FA preenchida e um modelo de FA.
519. FICHA DE AVALIAÇÃO – SIADAP 2
A FA referente aos dirigentes intermédios (SIADAP 2) segue as instruções de preenchimento
referentes aos trabalhadores (SIADAP 3), com a seguinte especificidade: No ponto 3 da respetiva
ficha – Campos para referência (X nas quadrículas Sim ou Não) se foram ou não considerados os
elementos a que se refere o n.º 4 do artigo 38.º da Lei que estabelece o SIADAP. A existência desses
elementos depende de despacho do General CEME.
520. FICHA DE REFORMULAÇÃO DE OBJETIVOS
a. A ficha de reformulação de objetivos, de utilização comum ao SIADAP 2 e 3, é para
preenchimento, se for necessário, quando exista reformulação dos objetivos anuais negociados, conforme
previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 56.º e também na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º da Lei que estabelece
o SIADAP;
b. Campo para identificação do objetivo que foi reformulado e indicação do motivo:
(1) O objetivo a ser reformulado deve ser identificado pela inscrição do número que consta
na FA em que foram fixados os objetivos no decurso da reunião para o efeito realizada no início do período
de avaliação;
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(2) Deve ser descrito o motivo da reformulação relativamente a cada objetivo e resultado a
atingir, em referência às condicionantes supervenientes que impeçam o previsto desenrolar das atividades;
c. Parâmetro Resultados:
(1) A descrição do(s) objetivo(s) reformulado(s) e a sua avaliação segue em tudo o disposto
para a negociação inicial de objetivos e subsequente processo de avaliação;
(2) Deve ser inscrita a data da reunião em que se procedeu à reformulação e assinada pelo
avaliador e avaliado;
(3) Sempre que seja utilizada esta ficha deve o facto ser devidamente anotado na FA, em
campo existente para o efeito, referindo-se qual ou quais os objetivos que foram reformulados, em que data
se procedeu a essa reformulação (que deve ser coincidente com a data da realização da reunião em que
se procedeu à reformulação em causa) e ser assinado e datado pelo avaliador e avaliado;
(4) Para efeitos de determinação da pontuação do parâmetro “Resultados”, o qual é o
resultante da média aritmética simples das pontuações atribuídas aos resultados obtidos em todos os
objetivos, a avaliação feita nesta ficha deve ser considerada em conjunto com a avaliação dos objetivos
feita na FA;
(5) Em Anexo U a este Regulamento, do qual faz parte integrante, encontra-se um modelo
de Ficha de Reformulação de Objetivos.
521. FICHA DE MONITORIZAÇÃO DO DESEMPENHO
a. A Ficha de Monitorização de Desempenho é de utilização comum ao SIADAP 2 e 3 serve
para recolha participada de reflexões para melhor fundamentar a avaliação do desempenho ao longo do
ano, conforme previsto na alínea c) n.º 1 do artigo 74.º da Lei que estabelece o SIADAP;
b. O campo “Questão, ou questões analisada (s)” destina-se à descrição, sintética, do motivo da reunião;
c. Os campos “Observações do avaliador e do avaliado” destinam-se à inscrição das reflexões
feitas sobre o modo como está a decorrer o desempenho, devendo ser feito trimestralmente, em conjunto
e por iniciativa do avaliador ou a requerimento do avaliado;
d. O campo decisão, ou decisões, do avaliador é para ser preenchido, quando se justifique, face
ao disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do Artigo 74.º da Lei que estabelece o SIADAP;
e. A Ficha de Monitorização do Desempenho é datada e assinada por avaliador e avaliado no
ato da reunião de monitorização;
f. Em Anexo J a este Regulamento, do qual faz parte integrante, encontra-se um modelo de Ficha
de Monitorização do Desempenho.
522. FICHA DE PROCESSAMENTO DA AVALIAÇÃO
a. A FPA, é o documento em que as SA comunicam a avaliação final do trabalhador à RPC/DARH,
para que esta seja inserida na BDUPE, com o fim último de apurar os efeitos da avaliação do desempenho;
b. A FPA contempla informação sobre a identificação do avaliado e da avaliação que lhe foi
atribuída, encontrando-se a sua escrituração explicitada no Anexo V a este Regulamento;
c. No Anexo X a este Regulamento, do qual faz parte integrante, encontra-se um modelo de FPA.
SECÇÃO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
523.Este Regulamento subordina-se ao quadro jurídico que regula o regime da Administração
Pública, pelo que qualquer alteração que venha acontecer, considera-se automaticamente feito neste
Regulamento, devendo, logo que possível, serem introduzidas estas alterações no corpo deste Regulamento.
524. Às matérias que por omissão ou outras razões não se encontrem reguladas por este
Regulamento, aplica-se a legislação ou orientações técnicas publicitadas pelos Órgãos competentes.
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525. Norma revogatória - Este Regulamento revoga todas as disposição que têm sido
casuisticamente publicitadas, bem como outras que à data da entrada em vigor deste Regulamento se
encontrem em uso no Exército.
526. Entrada em vigor – Este regulamento entra em vigor no dia a seguir à sua aprovação, devendo
a partir desta data serem adoptados todos os procedimentos nele definidos.
O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS
Adj
AF
AP
ASS
AssOp
AssTéc
BDUPE
CCA
CEME
CFT
CID
Cmdt/Dir/Ch
CP
CPA
DEx
DGAEP
DMS
DR
EP
EPC
EPR
FA
FAP
FAQ
GE
IG
LVCR
MDN
MF
MPCE
NIF
NM
OCAD
OS
PC
PI
Proced.

Adjunto
Avaliação Final
Administração Pública
Assinatura
Assistente Operacional
Assistente Técnico
Base de Dados Única do Pessoal do Exército
Conselho Coordenador de Avaliação
Chefe de Estado-Maior do Exército
Comando das Forças Terrestres
Comando de Instrução e Doutrina
Comandante, Director ou Chefe
Comissão Paritária
Código de Procedimento Administrativo
Desempenho Excelente
Direcção Geral da Administração e Emprego Público
Dirigente Máximo do Serviço
Diário da Republica
Experiência Profissional
Experiência Profissional na carreira
Experiência Profissional Relevante
Ficha de Avaliação
Ficha de Processamento de Avaliação
Frequently Asked Questions (Perguntas frequentes)
Guia de Entrega
Intenção Geral
Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações
Ministério da Defesa Nacional
Ministério das Finanças
Mapa de Pessoal Civil do Exército
Número de Identificação Fiscal
Número Mecanográfico
Órgãos Centrais de Administração e Direcção
Ordem de Serviço
Ponderação Curricular
Processo Individual
Procedimento
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LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS
PT
QO
QUAR
RCAE
SA
SIADAP
TécSup
U/E/O

Posto de Trabalho
Quadro Orgânico
Quadro de Avaliação e Responsabilização
Regulamento de Conservação Arquivista do Exército
Secção Autónoma
Sistema Integrado de Gestão da Avaliação de Desempenho da Administração Pública

Técnico Superior
Unidade/Estabelecimento/Órgão

ANEXOS:
Anexo A - Cronograma do SIADAP
Anexo B - Constituição das SA do CCA do Exército
Anexo C - Modelo de Regulamento das SA
Anexo D - Exemplo de despacho do TGen AGE, para eleição dos membros da CP
Anexo E - Metodologia para formulação de objetivos
Anexo F - Exemplo de objetivos bem e mal formulados
Anexo G - Como avaliar competências
Anexo H - Exemplos de indicadores de medida
Anexo I - Ficha de Autoavaliação
Anexo J - Ficha de monitorização
Anexo K - Ficha de reformulação de objetivos
Anexo L - Considerações sobre a reunião de negociação de objetivos
Anexo M - Método para efetuar a diferenciação
Anexo N - Critérios para Ponderação Curricular
Anexo O - Relação das Avaliações da SA
Anexo P - Ficha de Atribuição de Avaliação
Anexo Q - Exemplo de despacho de publicitação da diferenciação
Anexo R - Modelo do Relatório Síntese (omitido)
Anexo S - Exemplo de Ficha de Avaliação preenchida
Anexo T - Modelo de Ficha de Avaliação
Anexo U - Ficha de Reformulação de Objetivos
Anexo V - Exemplo de Ficha de Processamento de avaliação preenchida
Anexo X - Ficha de processamento da avaliação
ANEXO A – CRONOGRAMA DO SIADAP
APÊNDICES:
1 - Avaliações de “DESEMPENHO ADEQUADO”;
2 - Avaliações de “DESEMPENHO INADEQUADO”;
3 - Avaliações de “DESEMPENHO RELEVANTE” validadas pelo CCA que não sejam objeto de
proposta de reconhecimento de “DESEMPENHO EXCELENTE”;
4 - Avaliações de “DESEMPENHO RELEVANTE” validadas pelo CCA e que sejam objeto de
proposta de reconhecimento de “DESEMPENHO EXCELENTE”.
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ANEXO B – CONSTITUIÇÃO DAS SECÇÕES AUTÓNOMAS
CONSTITUIÇÃO DAS SECÇÕES AUTÓNOMAS
SA 1

SECÇÃO
AUTÓNOMA

SA 2

SA 3

SA 4

SA 5

CmdPess

CmdLog

CID

CFT

MGen DARH

MGen Adj

MGen nomeado

MGen Adj

pelo TGen CID

Cmdt FT

Cmd doExército

Presidente MGen Dir Coord
EME

Cmdt Log

GabCEME

Gab

JE

EM

GabVCEME

CmdPess Insp

Gab

Gab

Gab

Cmd

EM

EM

EM

Log

Insp

CID

Insp

CFT

Insp

ArqGEx

CFin

CFin

CFin

CFin

AHM

UnAp

RAG

UnAp

UnAp

BiblEx

DARH

DMT

MusMil LISBOA DORH

CME

ESE

CSMIE

RMan

EPI

Brig

UnAp

Mec

BrigMec

U/E/O

MusMil

D

CPAE

DD

DCSI

BRAGANÇA

H

MusMil

C

BUÇACO

M

MusMil

GCSel LISBOA

GCSel PORTO

DGME

DF
CR BRAGA

CR
COIMBRA

R CENTRO

R

I

MIL FÉRIAS

I

1

DE TAVIRA

EPT

RI13
RI14

I

Castelo Branco

Gab Atend

HMP

EPS

N

RI19

T

CR FARO

Gab Atend
CR

B

G

Público Tomar

CSE

CSDE

EPE

RTransp

Gab Atend Púb DIE

MADEIRA
CFG1

EPA

de Tancos

MusMil

MusMil

BrigInt

Paióis

MusMil

AÇORES

UnAp

Margarida

ELVAS

PORTO

EPC

Paióis Sª

RT

HMB

RA5

RC6

HMR-1

RC3

RA4

HMR-2

CMEFD

RE3

Púb Santarém
Gab Atend

DS

LISBOA Púb Setúbal

JMRE

Gab Atend
Púb Évora

C S Évora

IPE

RAAA1
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CONSTITUIÇÃO DAS SECÇÕES AUTÓNOMAS
SECÇÃO

SA 1

SA 2

SA 3

SA 4

SA 5

AUTÓNOMA

Cmd doExército

CmdPess

CmdLog

CID

CFT

MGen DARH

MGen Adj

MGen nomeado

MGen Adj

Cmdt Log

pelo TGen CID
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O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.

94

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 1/2011

1.ª Série

ANEXO C – MODELO DE REGULAMENTO DA SA
REGULAMENTO DA SECÇÃO AUTÓNOMA Nº ____
Subsistema de Avaliação
do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 3)
CAPITULO 1
Objeto do Regulamento e competências
Artigo 1.º
Objeto do regulamento
1. O presente Regulamento é criado ao abrigo do artigo 58.º, n.º 6, da Lei 66-B/2007, de 28DEC,
doravante designada por Lei.
2. O presente Regulamento visa regular a composição, funcionamento e esfera de competência no
âmbito do Exército, da Secção Autónoma n.º ____, doravante designada por SA, a funcionar junto do
CCA, nos termos do artigo 58.º, n.º 3, da Lei.
3. A SA tem como missão coadjuvar o CCA, visando a operacionalização do seu funcionamento.
4. A composição da presente SA será divulgada em Ordem de Serviço do Comando do Pessoal.
5. O universo de intervenção da SA incide sobre as U/E/O que a constituem, conforme despacho
do TGEN AGE na qualidade de “dirigente máximo do serviço”.
Artigo 2.º
Competências
1. No exercício das competências conferidas pelo artigo 58.º da Lei, incumbe à SA o seguinte:
a. Fazer aplicar as diretrizes e as orientações fixadas pelo CCA do Exército, em matéria de
objetivos, de escolha de competências e de indicadores de medida.
b. Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do SIADAP 3, cabendo-lhe validar as
avaliações de Desempenho Relevante e Inadequado, bem como, proceder ao reconhecimento do
Desempenho Excelente.
c. Determinar ao avaliador, caso assim fundamentadamente o entenda, a reformulação da
proposta de avaliação, nos termos do artigo 69.º, n.º 3 da Lei.
d. No caso de a SA não acolher a proposta apresentada pelo avaliador conforme expresso no
n.º 5 do artigo 69.º da Lei, estabelece a proposta final da avaliação, que transmite ao avaliador, para que
este dê conhecimento ao avaliado e remeta, por via hierárquica, para homologação.
e. Proceder à avaliação do desempenho, mediante proposta do avaliador especificamente
nomeado, nos casos estabelecidos no n.º 7 do artigo 42.º e para os efeitos do artigo 43.º da Lei.
f. Exercer as demais competências que por lei não lhe sejam vedadas com vista à missão
identificada no n.º 3 do artigo anterior.
2. Compete ao Presidente da SA:
a. Estabelecer e difundir, através de reunião aos membros da SA, as orientações para a avaliação
desse ano, a concretizar no ano seguinte, as quais faz inscrever na respetiva ata.
b. Nomear o Secretário da SA, no início do processo anual.
c. Assegurar o cumprimento das regras estabelecidas na lei em matéria de percentagens de
diferenciação de desempenhos.
d. Homologar as avaliações anuais.
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e. Quando não homologar as avaliações atribuídas pelos avaliadores ou pela SA ou no caso
previsto no n.º 5 do artigo 69.º, atribui nova menção qualitativa e respetiva quantificação, com a respetiva
fundamentação.
f. Decidir das reclamações dos avaliados.
g. Compete-lhe ainda, exercer as demais competências que por lei não lhe sejam vedadas, com
vista à missão identificada no n.º 3 do artigo 1.º do presente Regulamento.
CAPÍTULO 2
Funcionamento da SA
Artigo 3.º
Constituição e Organização da SA
1. A SA constitui a instância de consulta no processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores
a quem se aplica as normas do SIADAP 3 e pelas orientações definidas pelo Regulamento de Conservação
Arquivista do Exército (RCAE), funcionando no respeito pelo disposto no Código do Procedimento
Administrativo.
2. A SA é constituída pelas seguintes U/E/O:
- ….
3. Em caso de impedimento legal de qualquer membro em estar presente nas reuniões, este é feito
representar-se pelo seu substituto legal.
4. A SA reúne ordinariamente em plenário para analisar as avaliações anuais e para analisar as
reclamações apresentadas.
5. A composição da SA em vista ao processo de avaliação referente a cada ano e às finalidades
preconizadas nas alíneas d) a f) do n.º 1, do artigo 58.º da Lei, é confirmada entre 01 e 20 de janeiro
do ano seguinte, vigorando o respetivo mandato até 31 de dezembro desse mesmo ano.
6. Em qualquer circunstância, a SA reunirá sempre que para tal seja convocada pelo respetivo
Presidente, com a ordem de trabalhos por si estabelecida.
7. A SA pode, para a realização de trabalhos específicos, constituir colégios de especialidade,
compostos no mínimo por três e no máximo por cinco dos seus membros.
Artigo 4.º
Funcionamento e deliberação da SA
1. O funcionamento da SA rege-se pelas normas aplicáveis aos “Órgãos Colegiais”, definidas nos
artigos 14.º a 28.º do CPA.
2. As reuniões ordinárias ou extraordinárias são presididas pelo Presidente da SA.
3. A SA suspende o exercício das suas funções terminado o prazo para reclamações dos avaliados,
caso não haja reclamações, ou havendo, após conclusão do respetivo processo.
4. A SA reúne na sala de reuniões do ________.
5. As sessões só poderão funcionar com a presença da totalidade dos membros da SA ou seus
representantes.
6. Para o exercício da votação constitui número legal com direito a voto as entidades que integram
a SA, ou seus representantes, conforme despacho do Presidente do CCA do Exército.
7. À votação é aplicável o disposto no artigo 24.º do CPA, sendo que não é admissível a abstenção
por força do disposto no artigo 23.º do referido diploma.
8. Em caso de a votação ser secreta, e havendo empate, proceder-se-á a votação nominal e, neste
caso, o presidente goza do voto de qualidade.
9. Os pareceres e deliberações são escritos, contendo explícita fundamentação.
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10. As reuniões da SA serão secretariadas pelo respetivo secretário, ou, por um elemento da SA
no seu impedimento.
11. De cada reunião será lavrado projeto de ata contendo um resumo de tudo o que na reunião tiver
ocorrido, indicando designadamente, a data, o local de reunião, os assuntos apreciados, as conclusões,
propostas e pareceres tomados.
12. A ata de cada reunião será submetida à aprovação de todos os membros no início da reunião
seguinte, sendo assinada, após aprovação, pelo Presidente e pelo Secretário.
13. Em tudo o que não se achar especialmente regulado pela presente norma são aplicáveis as
disposições constantes do CPA.
Artigo 5.º
Competências dos membros da SA
1. Para além das competências descritas nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei, incumbe
ainda aos membros da SA na qualidade de Cmdt/Dir/Ch, o seguinte:
a) Acionar de forma oportuna e correta as medidas necessárias à aplicação coerente do sistema,
na respetiva unidade orgânica, de acordo com as normas vigentes e orientações superiores emanadas,
nomeadamente, definindo «quem avalia quem».
b) Serem portadores, para a reunião da avaliação ordinária, da totalidade das FAD do respetivo
organismo, independentemente de a SA apenas se ir debruçar sobre as avaliações com desempenho
relevante e desempenho inadequado, tendo em vista a respetiva homologação.
c) Apresentarem ao Secretário da SA, até aos dois dias úteis imediatamente anteriores à data
da sessão, uma relação elaborada a partir do mapa mensal de pessoal de dezembro, do ano a que respeita
a avaliação, onde conste todos os trabalhadores objeto de avaliação do respetivo Órgão, com referência
expressa ao respetivo valor qualitativo e fundamentando os motivos da sua falta.
d) Comunicar à SA, os despachos de homologação respeitantes ao respetivo pessoal civil,
através da “Ficha de Processamento”.
CAPÍTULO 3
Processo de Avaliação
Artigo 6º
Harmonização de propostas de avaliação
Na 2.ª quinzena de janeiro, realizam-se as reuniões da SA para proceder à análise das propostas de
avaliação e à sua harmonização de forma a assegurar o cumprimento das percentagens relativas à
diferenciação de desempenho, transmitindo, se for necessário, novas orientações aos avaliadores, na
sequência das previstas na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 62.º da Lei e iniciar o processo que conduz
à validação dos desempenhos relevantes e desempenhos inadequados e do reconhecimento dos
desempenhos excelentes.
Artigo 7.º
Reunião de avaliação
Durante o mês de fevereiro e após a harmonização referida no artigo anterior, realizam-se as reuniões
dos avaliadores com cada um dos respetivos avaliados, tendo por objetivo dar conhecimento da avaliação.
Nesta reunião não deve ser realizada a contratualização dos parâmetros, a qual deve decorrer em
momento posterior.
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Artigo 8.º
Validação de desempenho Relevante e desempenho Inadequado
1. A SA reúne durante o mês de fevereiro tendo em vista proceder à validação das propostas de
avaliação com menções de desempenho relevante e de desempenho inadequado.
2. Em caso de não validação da proposta de avaliação, a SA devolve o processo ao avaliador
acompanhado da fundamentação da não validação, para que aquele, no prazo que lhe for determinado,
reformule a proposta de avaliação.
3. Caso o avaliador decida manter a proposta anteriormente formulada, deve apresentar
fundamentação adequada perante a SA.
4. No caso de a SA não acolher a proposta apresentada nos termos do número anterior, estabelece
a proposta final de avaliação, que transmite ao avaliador para que dê conhecimento ao avaliado e remeta,
por via hierárquica, para homologação.
Artigo 9.º
Reconhecimento de Excelência
1. A atribuição de menção qualitativa de desempenho relevante é objeto de apreciação pela SA,
para efeitos de eventual reconhecimento de mérito, significando desempenho excelente, por iniciativa do
avaliado ou do avaliador.
2. A iniciativa prevista no n.º anterior deve ser acompanhada de caraterização que especifique os
respetivos fundamentos e analise o impacte do desempenho, evidenciando os contributos relevantes para
o serviço.
3. O reconhecimento do mérito previsto no n.º 1 é objeto de publicação no serviço.
Artigo 10.º
Apreciação pela Comissão Paritária
O trabalhador avaliado, após tomar conhecimento da proposta de avaliação que será sujeita a
homologação, pode requerer ao Presidente da SA na qualidade de dirigente máximo do serviço, no prazo
de 10 dias úteis, que o seu processo seja submetido à apreciação da Comissão Paritária.
Artigo 11.º
Contratualização de objetivos
A contratualização de objetivos a atingir tendo em conta os objetivos do serviço e da unidade
orgânica, deve ser efetuada de acordo com as regras indicadas no artigo 67.º da Lei.
Artigo 12.º
Contratualização de competências
A fixação de competências a avaliar a atingir assenta em competências previamente escolhidas para
cada trabalhador em número não inferior a cinco e efetua-se de acordo com as regras indicadas no
artigo 68.º da Lei.
Artigo 13.º
Pontuação final
1. Nos termos do disposto no artigo 50º da lei, a classificação final é o resultado da média ponderada
das pontuações obtidas nos dois parâmetros de avaliação, sendo as pontuações finais destes e a avaliação
final expressas até às centésimas e, quando possível, milésimas, nos seguintes termos:
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a) Avaliação de 4 a 5 equivalerá à avaliação final de Desempenho Relevante.
b) Avaliação de 2 a 3,999 equivalerá à avaliação final de Desempenho Adequado.
c) Avaliação de 1 a 1,999 equivalerá à avaliação final de Desempenho Inadequado.
2. As pontuações finais dos parâmetros e a avaliação final são expressas até às centésimas e, quando
possível, milésimas.
CAPÍTULO 4
Diretrizes para uma aplicação harmónica do SIADAP 3
Artigo 14.º
Mudança de posto de trabalho, chefia ou categoria
durante o período de avaliação
1. Caso ocorra uma mudança de posto de trabalho, chefia ou categoria, na situação em que o
trabalhador tenha uma relação jurídica de emprego público com, pelo menos, seis meses e o correspondente
serviço efetivo, independentemente do serviço onde o tenha prestado, o desempenho é objeto de avaliação.
2. No caso de mudança de posto de trabalho, devem ser estabelecidos novos parâmetros – Resultados
e Competências – e para os resultados a obter em cada objetivo são previamente estabelecidos indicadores
de medida do desempenho.
3. Caso haja lugar a mudança de chefia, será avaliador do avaliado em causa o avaliador que tiver
competência para avaliar no momento da realização da avaliação e deve recolher dos demais os
contributos escritos adequados a uma efetiva e justa avaliação.
Artigo 15.º
Avaliação de contratados
1. Ao pessoal contratado deverão ser fixados os Objetivos e Competências, sempre que o respetivo
contrato tenha uma duração igual ou superior a seis meses ou quando, somando o período da renovação
do contrato, aquele limite de tempo for ultrapassado.
2. Caso o contrato se inicie antes de 30 de Junho e tenha um prazo superior a seis meses, o respetivo
avaliador fixará os Objetivos e Competências para o tempo que faltar até final do ano, no prazo máximo
de oito dias úteis após a sua entrada ao serviço.
3. Se ocorrer cessação de funções antes de o período de avaliação se iniciar, não será feita avaliação
ao pessoal contratado, independentemente de lhe terem sido fixados os Objetivos e Competências no início
do período de avaliação.
Artigo 16.º
Reclamação e outras impugnações
1. As decisões sobre reclamações são decididas pelo Presidente da SA, na qualidade de dirigente
máximo do serviço, em conformidade com o previsto no artigo 72º da Lei.
2. As reclamações e outras impugnações têm caráter “CONFIDENCIAL” e são remetidas sob
nota sem qualquer comentário, juízo ou informação anexo produzido pelo serviço de que o trabalhador
dependa.
Artigo 17º
Competência e organização da Comissão Paritária
1. Junto da SA funciona uma comissão paritária com competência consultiva, para apreciar
propostas de avaliação dadas a conhecer a trabalhadores avaliados, antes da homologação.
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2. A comissão paritária é composta por 4 vogais, sendo 2 representantes da administração,
designados pelo Presidente da SA, na qualidade de dirigente máximo do serviço, sendo um membro da SA,
e 2 representantes dos trabalhadores por estes eleitos.
3. Os vogais representantes da Administração são designados em número de 4, pelo período de
2 anos, sendo 2 efetivos, um dos quais orienta os trabalhos da comissão, e 2 suplentes.
4. Os vogais representantes dos trabalhadores são eleitos em número de 6, pelo período de 2 anos,
sendo 2 efetivos, e 4 suplentes, através de escrutínio secreto pelos trabalhadores que constituem o universo
de trabalhadores da SA.
5. O processo de eleição dos vogais representantes dos trabalhadores decorre em dezembro,
organizado nos termos do despacho do Presidente da SA, que é publicado na Ordem de Serviço (OS)
da ____ e republicado na OS das U/E/O que constituem a SA.
6. Do despacho referido no nº anterior, devem constar, entre outros, os seguintes pontos:
a. Data limite para indicação, pelos trabalhadores, dos membros da mesas de voto, referindo
expressamente que, na ausência dessa indicação, os mesmos são designados pelo Presidente da SA,
ouvidos o Cmdt/Diretor ou Chefe das U/E/O que constituem a SA, até 48 horas antes da realização do
ato eleitoral.
b. Indicação das mesas de votos, período e local de funcionamento.
c. Número de elementos da mesa de votos, o qual não deve ser superior a 5 por cada mesa,
incluindo os membros suplentes.
d. Data limite da comunicação dos resultados ao Presidente da SA.
e. Dispensa dos membros das mesas do exercício dos seus deveres funcionais no dia em que tem
lugar a eleição, sendo igualmente concedidas facilidades aos restantes trabalhadores pelo período
estritamente indispensável para o exercício do direito de voto.
Artigo 18º
Critérios de desempate
Sempre que, após a aplicação das regras referidas no artigo anterior, for necessário proceder a
desempate entre trabalhadores que tenham a mesma classificação final na avaliação de desempenho, e
por via da aplicação do sistema de percentagens máximas, uma classificação de Relevante ou
Excelente só possa ser atribuída a uma parte dos avaliados com classificações iguais, releva
consecutivamente:
1.º A avaliação obtida no parâmetro de “Resultados”.
2.º A última avaliação de desempenho anterior.
3.º O tempo de serviço relevante na carreira e no exercício de funções públicas.
CAPÍTULO 5
Secretariado e arquivo de documentos
Artigo 19.º
Secretariado
1.A Secção Autónoma é secretariada por um militar que para o efeito será nomeado pelo Presidente,
no início do processo anual.
2.Ao Secretário, para além das respetivas tarefas de caráter geral, compete:
a. Elaborar as atas das reuniões;
b. Promover e supervisionar o devido arquivamento dos documentos elaborados para e durante
as reuniões da SA;
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c. Receber as avaliações, conferir e assinar as respetivas Guias de Entrega (GE), juntando a
cópia destas à ata;
d. Receber e juntar às atas os mapas elaborados pelos membros da SA com a situação dos seus
trabalhadores a serem objeto da avaliação anual;
e. Difundir as instruções e documentos como determinado pelo Presidente da SA e previsto neste
regulamento;
f. Propor a calendarização do processo de avaliação ordinário para o ano seguinte.
Artigo 20.º
Arquivo de documentos
1. As atas e demais documentos de apoio às reuniões são arquivados em processo próprio e
classificado “CONFIDENCIAL”.
2. As fichas de avaliação (FA), preenchidas, são arquivadas no Processo Individual do trabalhador,
em conformidade com o estabelecido na Lei. No caso dos Órgãos instalados no Aquartelamento do EME
e apoiados pela UnAp/EME, compete aos respetivos Cmdt/Dir/Ch garantir a entrega daquelas fichas
naquele órgão, para o fim em vista.
3. Das atas são extraídos os elementos necessários para a elaboração dos relatórios respeitantes
ao processo de avaliação, previstos na Lei e para os eventuais processos de contencioso.
4. Das atas das reuniões podem ser extraídas certidões, a pedido dos trabalhadores, contendo
exclusivamente elementos respeitantes ao próprio e ao respetivo grupo profissional, desde que, quanto a
este último, sem referências nominais.
CAPÍTULO 6
Disposições finais
Artigo 21.º
Disposições finais
1. O Secretário da SA organiza e coordena, com a colaboração e apoio das U/E/O que constituem
o universo da SA, o processo de eleição dos vogais representativos dos trabalhadores, a decorrer em
dezembro e a executar nos termos do despacho do Presidente da SA.
2. A U/E/O que apoia o Presidente da SA providencia pelo apoio logístico ao processo da SA,
estando todos os participantes no sistema e na SA obrigados ao dever de sigilo.
3. É proibido efetuar cópias das avaliações, exceto a pedido do interessado ou de representante legal,
ou por ordem superior de autoridade competente.
4. A SA através da Ordem de Serviço do EME divulga o resultado da aplicação do SIADAP,
contendo ainda o número de menções qualitativas atribuídas por carreira.
Artigo 22.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação na OS da ____,
sendo revogado o Regulamento aprovado em __ de _________ de ______.

O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
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ANEXO D – EXEMPLO DE DESPACHO PARA A ELEIÇÃO
DAS COMISSÕES PARITÁRIAS

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO PORTUGUÊS
CONSELHO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO
DESPACHO N.º

/AGE/08

Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2008, de 28Dec, e do despacho de
14Mar08 de Sua Ex.ª o General CEME, o qual define a metodologia de implementação do SIADAP 3 no
Exército, determino, no âmbito da eleição das Comissões Paritárias das SA, o seguinte:
1. Nenhum trabalhador, que goze da capacidade eleitoral ativa, definida no artigo 1º do
Regulamento Eleitoral das Comissões Paritárias das SA do CCA Ex, pode ser prejudicado nos seus
direitos, nomeadamente de participar nas mesas de voto, nas Comissões Paritárias ou de eleger e ser eleito,
designadamente por motivo de idade ou função.
2. A data limite para indicação, pelos trabalhadores, dos membros das mesas de voto para a
eleição das Comissões Paritárias é ___________. Caso os trabalhadores não indiquem os membros das
mesas de voto, os mesmos são designados pelos Cmd/Dir/Ch das U/E/O com responsabilidade de
constituírem mesa de voto, devendo estes serem nomeados até quarenta e oito horas antes da realização
do ato eleitoral;
3. As mesas de voto são constituídas por cinco elementos, sendo três efetivos e dois suplentes,
não podendo o seu funcionamento prejudicar o normal funcionamento da U/E/O;
4. As U/E/O cedem aos presidentes das mesas de voto, até às 17 horas do dia __________,
a relação de trabalhadores da U/E/O que gozam de capacidade eleitoral ativa e que não tenham exercido
o seu direito de voto por correspondência;
5. As U/E/O cedem aos presidentes das mesas de voto, até às 17 horas do dia _______, a relação
dos trabalhadores elegíveis para a CP, devendo estas serem disponibilizadas ao votante, no ato da eleição;
6. A realização da eleição dos membros das Comissões Paritárias faz-se por voto presencial ou
por voto por correspondência, dependendo este facto da decisão do trabalhador, conforme previsto no
Regulamento Eleitoral das CP das SA do CCA do Ex;
7. As U/E/O com mais de 20 trabalhadores constituem mesa de voto e o ato eleitoral – votação
presencial – decorre entre as 09 horas e 30 minutos e as 16 horas do dia __ de _________ de ____.
A votação por correspondência decorre de __ a __ de ______ de _____, devendo os votos chegar à
Comissão de Escrutínio da respetiva SA, até às 17 horas do dia __ de __________ de _____;
8. A abertura das urnas de voto para o apuramento dos resultados faz-se em simultâneo nas
diversas U/E/O, o qual deve acontecer às 16 horas do dia __ de ______ de _____;
9. Os membros da mesa de voto lavram ata com tudo o que se passar na votação. Na votação
os votantes devem ser registados e identificados em documento próprio, com termo de abertura e
encerramento, assinado e rubricado em todas as folhas pelos membros da mesa, o qual constitui parte
integrante da ata. A ata depois de lida, aprovada, assinada e rubricada pelos membros da mesa de voto,
é enviada com a restante documentação à Comissão de Escrutínio;
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10. A data limite da comunicação dos resultados do ato eleitoral, à Comissão de Escrutínio é ___,
devendo a Comissão de Escrutínio comunicar os resultados do ato eleitoral ao Presidente da SA, até ___;
11. O apuramento global da votação é feito pela Comissão de Escrutínio, devendo ficar registada
em ata, tudo o que se passar no apuramento global. A ata depois de lida, aprovada é assinada e rubricada
por todos os seus membros;
12. As SA comunicam os resultados do ato eleitoral ao CCA, através da RPC/DARH, até
______, devendo a proposta de nomeação dos membros das CP, ser-me apresentada até _________;
13. No dia ______, os Cmdt/Dir/Ch das U/E/O onde sejam constituídas mesas de voto, devem
dispensar os membros efetivos das mesas do exercício dos seus deveres funcionais, devendo conceder
facilidades aos restantes trabalhadores pelo período estritamente indispensável para o exercício do direito
de voto;
14. Os trabalhadores que devam votar em local diferente daquele em que exerçam funções só
nele podem permanecer pelo tempo indispensável ao exercício do seu direito de voto;
15. Com a convocação da votação, as SA devem publicitar o Regulamento Eleitoral das CP das
SA do CCA do Ex, bem como o presente despacho;
16. As SA e U/E/O devem até ao dia __ de ________ de ____, proceder à fixação dos
resultados da votação, bem como da cópia da respetiva ata nos locais em que a votação teve lugar. Até
à data referida, deve a RPC/DARH de publicitar na sua página da Intranet a constituição das CP;
17. Além deste despacho, regulam a eleição em apreço, o Regulamento Eleitoral das CP das SA
do CCA do Ex, bem como outra legislação em vigor que se lhe aplique;
18. Qualquer situação que se encontre omissa nos normativos referidos no ponto anterior deve
ser sempre colocada ao CCA, a fim de ser objeto de apreciação e deliberação.
O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.

ANEXO E – METODOLOGIA PARA FORMULAR OBJETIVOS
Sendo a finalidade deste texto auxiliar na formulação de objetivos, começamos por referir que a
premissa que tem de estar subjacente a qualquer ato de fixação de objetivos, é: O principal objetivo do
SIADAP é a melhoria do desempenho dos serviços, e não, como por vezes erradamente se pensa,
avaliar os trabalhadores. A avaliação dos trabalhadores é um dos meios para se conseguir o objetivo supra
mencionado e serve, entre outros, para seleccionar, distinguir e premiar aqueles que mais contribuíram
para a melhoria deste desempenho.
Por isto, quando um avaliador estiver perante a tarefa de elaborar e fixar objetivos a um seu
colaborador, recomenda-se que siga os seguintes passos:
1º - “Olhar” para o Posto de Trabalho (PT) do avaliado, e questionar o que é que pode ser feito
melhor naquela função, para melhorar o desempenho do serviço;
Ex: 1 - Prestar informação com maior rapidez; 2 – Presta informação com maior coerência
e veracidade; 3 – (…)
2º - Dentro das tarefas/atividades realizadas naquele PT, determinar/seleccionar as relevantes
para a melhoria do desempenho do serviço e que são passíveis de monitorizar, avaliar e controlar.
Ex: Implementar uma aplicação informática;
3º - Isolar cada uma das atividades, e definir o que se pretende alcançar com cada uma. Ou seja,
apurar a finalidade ou a intenção geral de realização da atividade.
Ex: Melhorar a coerência e veracidade da informação transmitida;
4º - Através de um exercício mental definir como posso garantir aquilo que se pretende atingir
com a execução da atividade, tendo sempre em mente a forma que permite aferir os resultados.
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Ex: Eu posso melhorar a coerência e veracidade da informação transmitida se diminuir as
informações erradas que transmito ou garantir que as informações transmitidas são corretas;
5º - Redigir um texto simples, utilizando um verbo de ação, que expresse a forma de garantir
a finalidade1 última para que foi levantado o objetivo. Ou seja, descrever a forma como se atinge a intenção,
garantindo a possibilidade de criar um indicador de medida que possibilite contabilizar o resultado atingido.
Este texto designa-se por “Intenção Geral (IG)” do objetivo;
Ex: Diminuir o número de informações, que são transmitidas com erros2;
6º - Tendo em consideração aquilo que se quer medir e o fim a que se destinam os resultados
apurados, com base na forma pensada aquando da definição da IG, redige-se um texto que expresse a
forma de medir o que se pretende atingidos. Este texto, por norma, deve poder-se converter em fórmula
matemática. Este texto ou fórmula matemática designa-se por “Indicador de Medida3”;
Ex: Número de informações transmitidas ao longo do ano, em que foram detetados erros.
7º - Por último, e com base no histórico de resultados que vem sendo alcançado, e tendo em
consideração unidades de medida em que se exprime o indicador de medida, definem-se os resultados que
se pretende alcançar, os quais devem ser sempre superiores aos alcançados no ano anterior4. Estes
resultados designamo-los por meta e designamos por “Critério de Superação” do objetivo.
Ex: Cumpre – 3 a 10 informações erradas. Não cumpre – Mais de 10 informações erradas.
Supera – Menos de 10 informações erradas.
Para melhor compreensão do método referido, vamo-nos socorrer do seguinte exemplo prático, que
foi objeto de estudo numa ação de formação.
“A Maria Ambrósia é responsável pelo refeitório de um serviço público e chefia uma
equipa de cinco pessoas, entre as quais duas são cozinheiras. As cozinheiras têm prestações
diferentes, nomeadamente, uma delas é muito irregular quanto ao trabalho que realiza, cometendo,
nos dias menos positivos, por distração ou falta de zelo, vários erros: o cozinhado fica
notoriamente insonso dando origem a protestos; as doses de refeição são insuficientes face ao
programado; utiliza ingredientes impróprios para consumo afetando o paladar da comida;
verificam-se quebras de stocks por falta atempada das encomendas; não verificação na entrega
da qualidade dos ingredientes encomendados; serviço de refeições requentadas. Os utentes do
refeitório frequentemente manifestam insatisfação quanto a variedade do menu, a qualidade das
refeições, o relacionamento com os trabalhadores, a limpeza do serviço de loiça e talheres, entre
outros. Existem ainda situações pontuais, mas problemáticas, como sejam problemas de arrumação
e limpeza do refeitório, nomeadamente do seu espaço público; longas filas de espera de utentes;
falhas na reposição do galheteiro; e cadeiras danificadas que não são substituídas.”
Na posição da Maria Ambrósia, vamos definir 3 objetivos que visem melhorar o desempenho do
refeitório e/ou dos seus colaboradores.
Desta forma, e com o fim de demonstrar o racional proposto, vamos fazer o levantamento dos
objetivos, percorrendo os passos referidos.
1.º - “Olhar” para o Posto de Trabalho (PT) do (s) avaliado (s), e questionar o que é que
pode ser feito melhor naquela função, para melhorar o desempenho do serviço;
Em obediência a este princípio, e após análise do texto, identificaram-se as seguintes tarefas
a melhorar: 1- Encomendar atempadamente os géneros necessários para a confecção das refeições
previstas em ementa; 2- Verificar a qualidade de todos os ingredientes rececionados; 3- Confecionar
alimentação com qualidade e em quantidade; 4- Verificar a qualidade dos géneros, antes da confeção;
1
Por vezes, erradamente, existe a tentação de colocar na intenção geral a atividade em avaliação. Ex. Fazer a limpeza
correta das instalações (atividade). A minha intenção, como avaliador é: Assegurar a correção na limpeza das
instalações. A Intenção Geral não é aquilo que o avaliado tem de fazer, é antes, aquilo que eu tenho de fazer para garantir
o resultado proposto.
2
Necessário definir o que é que se considera erro.
4
O resultado contratualizado, ou seja aquele que se pretende alcançar, designa-se por meta e corresponde ao adequado. Quando o
avaliado atinge resultados além da meta, diz-se que superou, quando fica aquém, diz-se que não cumpriu.
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5- Servir as refeições com qualidade e em quantidade; 6- Mater asseado e organizado o
espaço onde é confecionado e servida a alimentação; 7- Lavar convenientemente o serviço de loiça e
talheres; 8- Manter a disciplina dos trabalhadores no local de trabalho; 9- Repor material que se encontre
danificado; 10- Diminuir as filas de espera dos utentes; 11- Manter os galheteiros abastecidos em todas
as mesas; 12- Melhorar o plano de ementas.
2.º - Dentro das tarefas/atividades realizadas no PT, determinar ou seleccionar as
relevantes para a melhoria do desempenho do serviço e que são passíveis de monitorizar, avaliar
e controlar.
Das atividades supra mencionadas, seleccionam-se as atividades que se consideram mais
relevante para a melhoria do serviço. Desta forma, seleccionando-se as seguintes, identificando-as, para
não tornar o texto muito repetitivo, pelo número atribuído no ponto anterior: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não
forma consideradas as tarefas 10 e 12, por considerar que estas são mais da competência da chefia do
serviço. A 11 não foi definida como relevante, por se considerar que se houver um bom serviço de
atendimento, facilmente pode ser colmatada.
3.º - Isolar cada uma das atividades, e definir o que se pretende alcançar com cada uma.
Ou seja, apurar a finalidade ou a intenção geral de realização da atividade.
Desta forma, e verificando que determinadas atividades concorrem para a mesma finalidade,
agruparam-se, tendo chegado à seguinte conclusão: Com as tarefas 1, 2, 3, 4 e 5, pretende-se servir
refeições com qualidade e em quantidade ao utente, a qual se passa a designar por finalidade 1; Com as
tarefas 6, 7 e 9, pretende-se prestar um serviço asseado, organizado ao utente, a qual se passa a designar
por finalidade 2; Com a tarefa 8 pretende-se prestar um serviço de atendimento de qualidade ao utente,
a qual se passa a designar por finalidade 3.
4.º - Através de um exercício mental definir como se pode garantir aquilo que se pretende
atingir com a execução da atividade, tendo sempre em mente a forma que permite aferir os resultados.
Desta forma, fez o levantamento do que é necessário assegurar para atingir cada uma das
finalidades, o qual se passa a descrever para cada uma das finalidades levantadas no ponto anterior.
Finalidade 1: Consegue-se servir refeições com qualidade e em quantidade ao utente,
quando o prato que lhe chega à mesa é saboroso, tem alimentos em quantidade, tem boa apresentação,
está quente, etc….
Finalidade 2: O serviço é asseado e organizado quando as instalações se encontram
corretamente limpas e arrumadas, a loiça e talheres usados se encontram corretamente limpos e não existe
material danificado em uso.
Finalidade 3: Por último, considera-se que o serviço de atendimento é de qualidade
quando os trabalhadores têm uma relação cordial e de respeito com os utentes.
5.º - Redigir um texto simples, utilizando um verbo de ação, que expresse a forma de
garantir a finalidade última para que foi levantado o objetivo. Este texto designa-se por “Intenção
Geral (IG)” do objetivo;
IG 1 – Diminuir o número de refeições que são servidas sem qualidade e sem quantidade.
Nota: Considera-se refeição sem qualidade e sem quantidade, quando se verifique
deficiência na confecção, deficiência na apresentação dos alimentos, deficiência na organização
do prato ou travessa, deficiência na temperatura com que são servidos os alimento e insuficiência
de alimentos servidos por prato ou travessa.
IG 2.1 – Assegurar a correção da limpeza das instalações.
IG 2.2 – Assegurar a correção da limpeza das loiças e talheres.
IG 2.3 – Promover a substituição do material danificado.
Estas concorrem todas para a mesma finalidade, pelo que podemos reuni-las numa
intenção geral, que pode ser definida da seguinte forma:
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IG 2 – Assegurar o asseio das instalações e do material.
Desta forma obtém-se o que se designa por objetivo composto, pois contém 3 intenções
de realização.
IG 3 – Melhorar o serviço de atendimento ao cliente, ou qual se pode transformar numa
intenção mais geral, que pode ser: Melhorar a qualidade do serviço prestado ao utente. Neste contexto,
toda a equipa está envolvida, pelo que se torna um objetivo de equipa.
6.º - Tendo em consideração aquilo que se quer medir e o fim a que se destinam os resultados
apurados, com base na forma pensada aquando da definição da IG, redige-se um texto que expresse
a forma de medir o que se pretende atingidos. Este texto, por norma, deve poder-se converter em
fórmula matemática. Este texto ou fórmula matemática é designada por “Indicador de Medida”;
IM 1 – Número de refeições5 servidas, que foram objeto de observações negativas, por mais
de 5% dos utentes.
Nota: As observações negativas são consideradas quando estas resultem de
deficiente confecção, quantidade de alimentos, apresentação do prato, estado dos alimentos e
temperatura dos alimentos servidos.
IM 2 – Nível de realização dos indicadores. (Pontos do Indicador 2.1+ Pontos do Indicador
2.1+ Pontos do Indicador 2.1)/3
IM 2.1 – Número de vezes que o refeitório não se encontra limpo e arrumado
IM 2.2 – Número de vezes que foi detetada louça ou talheres sujos
IM 2.3 – Número de objetos danificados que foram detetados em uso
IM 3 – Grau de satisfação dos utentes, o qual é apurado através da média das notas
obtidas num inquérito, com 12 questões. Cada questão é cotada de 1 a 5 pontos (1 = Muito
Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito), obtendo-se por
inquérito uma nota máxima de 60 pontos.
7.º - Por último, com base no histórico de resultados que vem sendo alcançado, e tendo em
consideração unidades de medida em que se exprime o indicador de medida, definem-se os
resultados que se pretende alcançar, os quais devem ser sempre superiores aos alcançados no ano
anterior. Estes são designados por “Critérios de Superação” do objetivo.
Por transcrever de seguida o objetivo completo, não se mencionam aqui os critérios de superação
de cada objetivo.
De seguida enunciam-se cada um dos objetivos, referindo a quem se destina cada um deles.
Assim, foram fixados o mesmo objetivo para as duas cozinheiras, que seria o primeiro, sendo as
fontes de verificação as mesmas. O segundo objetivo, é um objetivo comum aos três restantes
colaboradores, que podem ser empregados de mesa ou auxiliares de alimentação. Este tem a especificidade
de ser um objetivo composto. Por último, o terceiro objetivo é um objetivo comum a toda a equipa, e através
de inquérito pretende-se obter o grau de satisfação do utente nas várias áreas do serviço.
Objetivo 1
IG – Diminuir o número de refeições que são servidas sem qualidade e sem quantidade
IM – Número de refeições6 servidas, que foram objeto de observações negativas, por mais
de 5% dos utentes
Critério de superação
Cumpre: 10 a 15 refeições; Não Cumpre: Mais de 15 refeições; Supera: Menos de 10 refeições
Objetivo 2
IG – Assegurar o asseio das instalações e material
IM – Nível de realização dos indicadores. (Pontos do Indicador 2.1+ Pontos do Indicador 2.2
+ Pontos do Indicador 2.3/3
5

Quando se refere refeições, quer-se dizer um período de refeição. Ou seja, não se pretende avaliar cada prato servido,
pretende-se avaliar cada refeição no seu todo (almoço do dia 23, jantar do dia 24, etc …)
6
Quando se refere refeições, quer-se dizer um período de refeição. Ou seja, não se quer referir o prato em si, mas a
refeição num todo. O número de vezes refere-se a cada refeição, ou seja o almoço do dia 23 é uma vez, o jantar do
dia 28 é outra vez. Cada um destas refeições só são consideradas se 5% dos utentes mostrar desagrado.
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Critério de superação
Cumpre: 9 a 12,999; Não Cumpre: Menos de 8,999; Supera: Mais de 13 pontos
IG 2.1 – Assegurar a correção da limpeza das instalações.
IM 2.1 – Número anual de vezes que o refeitório não se encontra limpo e arrumado.
Critério de superação
Cumpre: 10 a 15 vezes – 3 pontos; Não Cumpre: Mais de 15 vezes – 1 ponto; Supera:
Menos de 10 vezes – 5 pontos.
IG 2.2 – Assegurar a correção da limpeza das loiças e talheres.
IM 2.2 – Número anual de vezes que foi detetado louça ou talheres sujos.
Também são consideradas as anomalias detetados pelos utentes.
Critério de superação
Cumpre: 10 a 15 vezes – 3 pontos; Não Cumpre: Mais de 15 vezes – 1 ponto; Supera:
Menos de 10 vezes – 5 pontos.
IG 2.3 – Promover a substituição do material danificado.
IM 2.3 – Número de objetos danificados, que foram detetados em uso, ao longo do ano.
Também são consideradas as anomalias detetados pelos utentes.
Critério de superação
Cumpre: 20 a 15 – 3 pontos Não Cumpre: Mais de 15 – 1 ponto; Supera: Menos de 10 – 5 pontos.
Nota: Em anexo à Ficha de Avaliação deverá constar uma Ficha de qualidade onde
se encontra discriminado o que se considera ser incorreção de limpeza de instalações e arrumação.
Ex: Consideram-se incorreções de limpeza de instalações e arrumação, sempre que constitua evidência
pelo menos uma das seguintes situações: 1- No início das refeições o chão não brilhe; 2 - Existam vestígios
de sujidade no mobiliário; 3 - O imobiliário não está organizado, etc …
Objetivo 3
IG – Melhorar a qualidade do serviço prestado ao utente
IM – Grau de satisfação dos utentes, obtida através da média das notas do inquérito, classificado
de 1 a 60 pontos. (Somatório dos pontos obtidos em cada inquérito/nº de inquéritos).
Será pedido trimestralmente aos utentes. que respondam ao inquérito que a seguir
se apresenta.
Critério de superação
Cumpre: Entre 36 a 53,999 pontos; Não Cumpre: Menos de 35,999 pontos; Supera: Mais
de 54 pontos
QUESTIONÁRIO PARA SATISFAÇÃO SERVIÇO/UTENTE
Instruções de resposta ao questionário:
A procura de uma melhoria contínua dos serviços prestados é o nosso principal compromisso.
Neste sentido, conhecer o grau de satisfação dos utentes é fundamental. Disso depende a criação de novas
alternativas e a oferta de um atendimento cada vez mais eficaz. Colabore connosco na prossecução dessa
meta, preenchendo este questionário.
Tenha presente que pretendemos a sua opinião pessoal e objetiva relativamente aos nossos
serviços e que não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se
apenas a sua opinião pessoal e sincera.
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Este questionário é de natureza confidencial e anónima.
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.

REGISTE AQUI AS
SATISFAÇÃO COM:

GRAU DE SATISFAÇÃO
1

2

3

4

SUAS SUGESTÕES
5

DE MELHORIA

A cortesia dos trabalhadores
A flexibilidade e autonomia
IMAGEM

dos trabalhadores

GLOBAL

Igualdade de tratamento

DO

praticado

SERVIÇO

As melhorias implementadas
no serviço
A qualidade da alimentação

PRODUTOS
E

A quantidade da
alimentação

SERVIÇOS

Apresentação do prato
O tempo de espera
Mobiliário

INSTALAÇÕES
E

Limpeza das instalações
Limpeza de loiça e

MATERIAL

talheres
Organização das instalações

O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.

ANEXO F – EXEMPLOS DE OBJETIVOS BEM E MAL FORMULADOS
1. EXEMPLOS DE OBJETIVOS BEM FORMULADOS PARA A CARREIRA
DE TÉCNICO SUPERIOR
Ex 1:
Intenção Geral de Realização: Reduzir o tempo de resposta a pedidos de informação.
Indicador de Medida: Média do nº de dias de resposta a pedidos de informação, em dias úteis.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 4 a 5 dias úteis
Não cumpre – Mais do que 5 dias úteis
Supera – Menos de 5 dias úteis
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Ex 2:
Intenção Geral de Realização: Melhorar a qualidade de tratamento dos processos.
Indicador de Medida: Taxa de erros com processos, em %.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 3% a 4%
Não cumpre – Mais de 4%
Supera – Menos de 3%
Nota: Em anexo à Ficha de Avaliação deve constar uma “Ficha de qualidade” onde se
encontra identificado, o mais objetivamente possível, o tipo de erros que são considerados. Deve ainda
explicitar-se a fórmula a usar para encontrar a % de processos com erros.
Ex 3:
Intenção Geral de Realização: Assegurar a resposta a pendentes no prazo não superior a 30 dias.
Indicador de Medida: Número anual de processos não respondidos no prazo de 30 dias
úteis a contar da data de registo de entradas no serviço.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 3 a 5 processos não respondidos
Não cumpre – Mais de 5 processos não respondidos
Supera – Menos de 3 processos não respondidos
Nota: Os dias dispendidos nos processos pendentes por iniciativa alheia ao serviço não
entram na contagem dos dias para o referido prazo.
Ex 4:
Intenção Geral de Realização: Assegurar a resposta a pendentes no prazo nunca superior
ao contratualizado no ato da entrega.
Indicador de Medida: Número anual de processos não respondidos no prazo contratualizado.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 3 a 5 processos não respondidos
Não cumpre – Mais de 5 processos não respondidos
Supera – Menos de 3 processos não respondidos
Nota: Os dias dispendidos nos processos pendentes por iniciativa alheia ao serviço não
entram na contagem dos dias para o referido prazo.
Ex 5:
Intenção Geral de Realização: Contribuir para a inovação do serviço
Indicador de Medida: Nº de sugestões/alterações até ao dia x aprovadas pela Direção
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 4 a 6
Não cumpre – Menos de 6
Supera – Mais de 6
Ex 6:
Intenção Geral de Realização: Redução de prazos para a elaboração de pareceres jurídicos.
Obs: Aquando da sua distribuição os processos são categorizados em fáceis, médios e
difíceis, consoante o seu grau complexidade.
Indicador de Medida: Nível de realização nos Indicadores de Medidas 1, 2 e 3 o qual se
obtém através da formula: (Ponto no Indicador 1 + Ponto no Indicador 2 + Ponto no Indicador 3)/3.
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Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – De 9 a 13 pontos
Não cumpre – Menos de 9 pontos
Supera – Mais de 13 pontos
Indicador de Medida 1: Nº médio de dias úteis de elaboração de pareceres jurídicos de
processos de grau de complexidade fácil
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 2 a 4 dias – 3 pontos
Não cumpre – Mais de 4 dias – 1 ponto
Supera – Menos de 2 dias – 5 pontos
Indicador de Medida 2: Nº médio de dias úteis de elaboração de pareceres jurídicos de
processos de grau de complexidade médio
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 4 a 6 dias – 3 pontos
Não cumpre – Mais de 6 dias – 1 ponto
Supera – Menos de 4 dias – 5 pontos
Indicador de Medida 3: Nº médio de dias úteis de elaboração de pareceres jurídicos de
processos de grau de complexidade difícil.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 6 a 8 dias – 3 pontos
Não cumpre – Mais de 8 dias – 1 ponto
Supera – Menos de 6 dias – 5 pontos
OBS: Estes objetivos são fixados pelo avaliador ao avaliado após negociados com
este e devem estar alinhados com os objetivos da Unidade Orgânica referidos em (j).
EXEMPLO DE OBJETIVOS MAL FORMULADOS PARA A CARREIRA DE TÉCNICO
SUPERIOR
Ex 1:
Intenção Geral de Realização: Elaboração do Relatório Mensal com análise dos custos
suportados com o pessoal e análise da execução orçamental das respetivas dotações.
Indicador de Medida: Qualidade da resposta dada.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Superado – Entre 0% e 5% de erros, lapsos ou omissões.
Atingido – Entre 6% e 15% de erros, lapsos ou omissões.
Ex 2:
Intenção Geral de Realização: Realização de estudos e diversos trabalhos de caráter
económico-financeiro.
Indicador de Medida: Qualidade da resposta dada.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Superado – Entre 0% e 5% de erros, lapsos ou omissões.
Atingido – Entre 6% e 15% de erros, lapsos ou omissões.
Na IG, encontra-se redigida a atividade e não se encontra registado quando é que o
trabalhador não cumpre. Não refere como é avaliada a qualidade e o indicador de medida não mede a
intenção. Invés de qualidade de resposta, deveria referir a qualidade do documento.
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Ex 3:
Intenção Geral de Realização: Apoio às diversas Secções e aos restantes elementos da
Secção de Auditoria nas áreas da organização, contabilidade, fiscalidade e de cálculo financeiro.
Indicador de Medida: Capacidade de colaboração nas áreas acima descritas junto dos
elementos da Secção de Auditoria.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Superado – Colaboração nas matérias em atraso.
Atingido – Colaboração com 10% de atraso.
A IG é a atividade e o indicador de medida está mal definido. O que é colaboração com
10% de atraso?
2. EXEMPLOS DE OBJETIVOS BEM FORMULADOS PARA A CARREIRA DE
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Ex 1:
Intenção Geral de Realização: Garantir a atualização dos códigos e das entidades na
aplicação “XXX”.
Indicador de Medida: Nº de reclamações apresentadas por os utentes da aplicação, por
desatualização dos códigos e das entidades na aplicação “XXX” .
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – De 9 a 13
Não cumpre – Mais de 13
Supera – Menos de 9
Ex 2:
Intenção Geral de Realização: Promover a correção dos processamentos dos vencimentos
dos trabalhadores.
Indicador de Medida: Nº de vencimentos processados incorretamente durante o ano.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – De 6 a 13 erros
Não cumpre – Mais de 13 erros
Supera – Menos de 6 erros
Ex 3:
Intenção Geral de Realização: Assegurar o apoio técnico aos utentes do parque informático.
Indicador de Medida: Taxa de atendimento solicitação de dos utentes (nº solicitações
atendidas/ nº de solicitações) x 100.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – De 85 a 95 %
Não cumpre – Menos de 85%
Supera – Mais de 95%
Obs.: As solicitações devem ser atendidas num prazo máximo de 24 horas.
Ex 4:
Intenção Geral de Realização: Garantir a operacionalidade do parque informático.
Indicador de Medida: Nº médio de dias que um equipamento se mantém inoperacional
(somatório dos dias que cada equipamento está inoperacional/Nº de equipamentos que ficaram
inoperacionais).
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Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 6 a 10 dias
Não cumpre – Mais de 10
Supera – Menos de 6
Obs.: As solicitações devem ter resposta num prazo máximo de 24 horas.
Ex 5:
Intenção Geral de Realização: Reduzir o tempo de resposta ao nível das intervenções do
hardware e do software.
Indicador de Medida: Média do nº de dias de resposta a pedidos de intervenção.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 5 a 8 vezes atraso na resposta ao pedido de manutenção do hardware.
Não cumpre – Atrasos superiores a 8 vezes.
Supera – Menos de 5 vezes.
Ex 6:
Intenção Geral de Realização: Assegurar a correta funcionalidade da rede informática
interna do CPAE (incluindo a correção e exportação dos dados lidos por leitura óptica), dos processos de
avaliação (preenchimento das bases de dados) existentes no ________:
Indicador de Medida: Nº anual em que se verifiquem incorreções na funcionalidade da rede
dependentes da sua ação de manutenção.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 5 a 8 vezes em que se verifique incorreção da rede.
Não cumpre – Incorreção da rede superiores a 8 vezes.
Supera – Menos de 5 vezes.
Ex 7:
Intenção Geral de Realização: Manter atualizada a página do _______ na Intranet do
Exército.
Indicador de Medida: Nº de dias de resposta a atualizações feitas no _______ com
incidência na página do _____.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 2 a 3 vezes e atraso não superior a 2 dias úteis.
Não cumpre – Atrasos superiores a 3 vezes e superiores a 2 dias úteis.
Supera – Menos de 2 vezes e atraso não superior a 2 dias úteis.
OBS: Estes objetivos são fixados pelo avaliador ao avaliado após negociados com
este e devem estar alinhados com os objetivos da Unidade Orgânica referidos em (j).
EXEMPLO DE OBJETIVOS MAL FORMULADOS PARA A CARREIRA DE TÉCNICO
DE INFORMÁTICA
Ex 1:
Intenção Geral de Realização: Assegurar o apoio informático aos utilizadores do Sistema
de _________ em particular e aos utilizadores da ____________, em geral, atendendo a que o apoio
informático deverá ter um prazo de intervenção não comprometa as tarefas a desenvolver.
Indicador de Medida: Tempo dispendido.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Superado – Abaixo de 12 horas.
Atingido – Entre as 12 e 24 horas.

112

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 1/2011

1.ª Série

3. EXEMPLOS DE OBJETIVOS BEM FORMULADOS PARA A CARREIRA DE
ASSISTENTE TÉCNICO
Ex 1:
Intenção Geral de Realização: Garantir o acesso fácil e célere aos documentos arquivados.
Indicador de Medida: Número anual de vezes que não se obtém um acesso imediato a
documentos arquivados (5 dias úteis após a sua entrada para arquivo) sem se saber o seu detentor.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 10 a 15 vezes
Não cumpre – Mais de 15 vezes
Supera – Menos de 10 vezes
Ex 2:
Intenção Geral de Realização: Garantir o acesso fácil e célere aos documentos arquivados
Indicador de Medida: Grau de satisfação global dos utilizadores
(Somatório do nº de pontos atribuídos em todos os questionários /Somatório da totalidade do
nº de pontos dos questionários) x 100
Nota: Deve ser elaborado questionário e respetiva ficha técnica para avaliar o indicador de medida.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Grau de satisfação entre 70 a 80%
Não cumpre – Grau de satisfação menor que 70%
Supera – Grau de satisfação superior a 80%
Ex 3:
Intenção Geral de Realização: Assegurar a resposta a pendentes no prazo não superior a 30 dias.
Indicador de Medida: Número anual de processos não respondidos no prazo de 30 dias
úteis a contar da data de registo de entradas no serviço.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 3 a 5 processos não respondidos
Não cumpre – Mais de 5 processos não respondidos
Supera – Menos de 3 processos não respondidos
Nota: Os dias dispendidos nos processos pendentes por iniciativa alheia ao serviço não
entram na contagem dos dias para o referido prazo.
Ex 4:
Intenção Geral de Realização: Responder a pendentes num prazo não superior a 30 dias.
Indicador de Medida: Média anual do nº de dias úteis de resposta a pendentes (Somatório
do nº de dias de resposta a cada pendente/Nº total de pendentes)
Nota: Os dias dispendidos nos processos pendentes por iniciativa alheia ao trabalhador não
entram na contagem dos dias para o referido prazo
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 20 a 30 dias
Não cumpre – Maior que 30 dias
Supera – Menor que 20 dias
Ex 5:
Intenção Geral de Realização: Responder a pendentes num prazo não superior a 30 dias
Indicador de Medida: % de respostas a pendentes no prazo de 30 dias úteis (Nº respostas
a pendentes em 30 dias úteis/Nº total de pendentes) X 100
Nota: Os dias dispendidos nos processos pendentes por iniciativa alheia ao trabalhador não
entram na contagem dos dias para o referido prazo
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Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 80 a 95%
Não cumpre – Menor que 80%
Supera – Maior que 95%
Ex 6:
Intenção Geral de Realização: Promover um fluxo sem falhas da correspondência e expediente.
Indicador de Medida: Número anual de falhas de classificação e entrega de correspondência
e expediente.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 5 a 8 falhas
Não cumpre – Mais de 8 falhas
Supera – Menos de 5 falhas
Nota: Em anexo à Ficha de Avaliação deverá constar uma Ficha de Qualidade onde se
encontra referido o que se considera falhas de classificação e entrega de correspondência e expediente
Ex 7:
Intenção Geral de Realização: Entregar em tempo o relatório
Indicador de Medida: Média anual de dias úteis após o final do mês para entrega.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 5 a 6
Não cumpre – Mais de 6 dias úteis
Supera – Menos de 5 dias úteis
Ex 8:
Intenção Geral de Realização: Entregar o relatório até ao dia 8 do mês seguinte.
Indicador de Medida: Nº de meses no ano em que a entrega foi feita depois do dia 8 do
mês seguinte.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 3 a 4 meses cumpre
Não cumpre – Mais de 4 meses
Supera – Menos de 3 meses
Nota: Nos exemplos 7 e 8 estamos perante objetivos similares, mas com fins distintos, pelo
que têm indicadores de medida diferentes. Quando o que interessa é uma eficiência geral, sem que seja
especialmente crítica a ultrapassagem pontual de um prazo, recomenda-se o uso do objetivo do Ex. 7.
Quando se torna critico a ultrapassagem do prazo e não é importante que seja entregue antes da data
exigida, recomenda-se o uso do objetivo do Ex.8
Ex 9:
Intenção Geral de Realização: Elaborar com qualidade os documentos entregues.
Indicador de Medida: Média do índice de qualidade das peças entregues no ano.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 10 a 15 valores
Não cumpre – Menos de 10 valores
Supera – Mais de 15 valores
Nota: Os indicadores de qualidade são definidos através da definição de uma “Ficha de qualidade”
(ver exemplo de uma ficha de qualidade no apêndice 1 a este Anexo). Nesta ficha deve encontrar-se
identificado o mais objetivamente possível em que é que se traduz a qualidade das peças a avaliar e o grau de
adequação de cada peça avaliada aos critérios definidos. A ficha de qualidade pode ser classificada numa escala
de 20 pontos, e a observação das peças entregues pode ser feita de uma forma aleatória.
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Ex 10:
Intenção Geral de Realização: Assegurar a correção no lançamento de facturas dos
fornecedores.
Indicador de Medida: Nº de facturas incorrectos, lançadas.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 10 a 15
Não cumpre – Mais de 15
Supera – Menos de 10
Ex 11:
Intenção Geral de Realização: Melhorar a qualidade do relatório
Indicador de Medida: Índice de qualidade.
Este objetivo é avaliado através de uma ficha de qualidade. Ex de ficha de qualidade:
Caraterísticas de um bom relatório: Informação pertinente, sintética, sem erros, clara, bem estruturada,
conclusiva, etc … escolha uma escala de 1 a 5 e avaliem cada um dos itens. O índice de qualidade é a média
aritmética ou ponderada das avaliações em cada item da ficha de qualidade.
OBS: Estes objetivos são fixados pelo avaliador ao avaliado após negociados com
este e devem estar alinhados com os objetivos da Unidade Orgânica referidos em (j).
EXEMPLO DE OBJETIVOS MAL FORMULADOS PARA A CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO

Ex 1:
Intenção Geral de Realização: Assegurar a receção, conferência, separação, correção de
erros e envio _____ às Câmaras Municipais e das ____ ao _____.
Indicador de Medida: 15%
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Executar o objetivo com margem de erro não superior a 1%.
Ex 2:
Intenção Geral de Realização: Assegurar o atendimento ao Público em tempo oportuno,
garantindo por si só os conhecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas com eficiência
satisfação e qualidade do serviço prestado ao cidadão.
Indicador de Medida: 25%
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Executar o objetivo sem qualquer apresentação de reclamação fundamentada.
Ex 3:
Intenção Geral de Realização: Garantir diariamente o registo informático da correspondência
do ________.
Indicador de Medida: Grau de cumprimento: registar a correspondência diariamente, sem
atrasos e sem erro superior a 2%.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Registar a correspondência diariamente, sem atrasos e sem erros.
Ex 4:
Intenção Geral de Realização: Atender os cidadãos de forma atenciosa e encaminhando-as
para as Secções respetivas, registando devidamente a lista quantitativa de cidadãos por Secção.
Indicador de Medida: Grau de cumprimento: Encaminhar os cidadãos, não dando origem
a reclamação e com margem de erro não superior a 2%.
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Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Encaminhar os cidadãos com 100% de eficiência e não dando origem a qualquer reclamação.
Ex 5:
Intenção Geral de Realização: Cumprimento das regras de pontualidade.
Indicador de Medida: Grau de cumprimento: Não exceder atrasos de 15 minutos e, em
relação à assiduidade não exceder 2 dias, mas cumprindo na íntegra todas as normas estabelecidas no serviço.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Ser exemplar, atingindo 100% de pontualidade e assiduidade.
Com este objetivo, está-se através de um processo formal a admitir e a dar cobertura a um
ato ilegal. Estamos admitir, através de um processo formal, o incumprimento e violação de normas.
Por outro lado, o que se pretende avaliar com os objetivos são os resultados. Pelo que também
não tem muito interesse para o serviço, se o trabalhador estiver no PT sem produzir.
É ainda de referir que o avaliador admite que o trabalhador chegue atrasado ao trabalho todos
os dias 14 minutos. Ou seja ele cumpre o objetivo, violando constantemente as normas. Também não se
encontra definido a meta, a superação ou o incumprimento.
Ex 6:
Intenção Geral de Realização: Inserir corretamente os dados na aplicação MOB.
Indicador de Medida: Erros na Inserção em Base de Dados.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Supera – % erros <5%
Cumpre – % erros >= 5% e <10%
Não Cumpre – % erros >= 10%
IG – Expressa a atividade.
IM – Devia referir, taxa de erros na …..
Ex 7:
Intenção Geral de Realização: Elaboração do processo para reposição de dividas em
prestações e de Mapas e guias de reposições à Fazenda Nacional.
Indicador de Medida: Quantidade de processos realizados.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Superado – Entre 98% e 100% de conclusão de tarefas inerentes à sua elaboração.
Atingido – Entre 95% e 98% de conclusão de tarefas inerentes à sua elaboração.
Ex 8:
Intenção Geral de Realização: Verificação das justificações de Saldos da UnAp _____
até ao dia 20 do mês seguinte.
Indicador de Medida: Até ao dia 20 do mês seguinte.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Até ao dia 15 do mês seguinte.
Ex 9:
Intenção Geral de Realização: Análise e entrega dos relatórios contabilísticos da
UnAp ______ até ao dia 21 do mês seguinte.
Indicador de Medida: Até ao dia 21 do mês seguinte.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Até ao dia 16 do mês seguinte.
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Ex 10:
Intenção Geral de Realização: Elaborar os _____, com 5% de erros e em tempo oportuno.
Indicador de Medida: Com 5% de erros e em tempo oportuno.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Sem erros e até máx. 2 dias.
Ex 11:
Intenção Geral de Realização: Elaborar as contas correntes de transportes com 5% de
erros e em tempo oportuno.
Indicador de Medida: Com 5% de erros e em tempo oportuno.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Sem erros.
A IG descreve a atividade.
Indicador de medida mal definido. Neste caso este indicador de medida teria de se desdobrar
em 2 indicadores de medida. Por exemplo, nº de vezes que a conta não foi elaborado em tempo oportuno,
devendo-se definir o que se entende por oportuno. O 2º indicador de medida podia ser, Nº de contas
correntes de transporte com mais de 5% de erros. Necessário definir o que é considerado erro na
elaboração da conta.
Este é um objetivo ilegal, pois não refere a meta, a superação e o não cumprimento.
4. EXEMPLOS DE OBJETIVOS BEM FORMULADOS PARA A CARREIRA DE
ASSISTENTE OPERACIONAL
Ex 1:
Intenção Geral de Realização: Assegurar a correção na limpeza das instalações.
Indicador de Medida: Nº anual de limpezas de instalações em que se verificam incorreções
de limpeza.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 2 a 4 limpezas de instalações que verificam incorreções
Não cumpre – Mais de 4 limpezas de instalações que verificam incorreções
Supera – Menos de 2 limpezas de instalações que verificam incorreções
Nota: Em anexo à Ficha de Avaliação deverá constar uma Ficha de qualidade onde se
encontra discriminado o que se consideram incorreção de limpeza de instalações.
Ex: Consideram-se incorreções de limpeza de instalações sempre que constitua evidência
pelo menos uma das seguintes situações: 1 – (…); 2 – (…), etc ….
Ex 2:
Intenção Geral de Realização: Melhorar a qualidade percebida da prestação de serviços.
Indicador de Medida: Escala de valorização da qualidade percebida de 5 níveis: Sem, baixa,
média, elevada e excelente.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – elevada
Não cumpre – Qualquer nível inferior a elevado
Supera – excelente
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Nota: Em anexo à Ficha de Avaliação deve constar um inquérito para medir a opinião dos
utentes do serviço. No campo observações do inquérito deve encontrar-se identificado o mais objetivamente
possível, como se faz corresponder os resultados do inquérito à escala de valorização, bem como as vezes
que é executada a medição. Este é um exemplo de objetivo que pode ser partilhado.
Ex 3:
Intenção Geral de Realização: Melhorar a organização do arquivo.
Indicador de Medida: Nº de dias de demora no arquivo dos documentos.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 4 a 10 dias
Não cumpre – Mais de 10 dias
Supera – Menos de 4 dias
Ex 4:
Intenção Geral de Realização: Melhorar a gestão de stock de gás
Indicador de Medida: Número de vezes em que se verifica a ruptura de stock
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 2 a 3 vezes
Não cumpre – Mais do que 3 vezes
Supera – 1 vez
Ex 5:
Intenção Geral de Realização: Melhorar a gestão de viaturas
Indicador de Medida: Número médio anual de viaturas paradas na oficina diariamente.
(Somatório de viaturas paradas na oficina em cada dia/365)
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 9 e 11
Não cumpre – Mais de 11
Supera – Menos de 9
Ex 6:
Para desenvolver o espírito de equipa, pode-se a cada um dos trabalhadores da equipa o
objetivo que se segue.
Intenção Geral de Realização: Melhorar o espírito de equipa
Indicador de Medida: Taxa de sucesso dos objetivos dos trabalhadores da equipa. ( Nº total
de objetivos dos colaboradores da equipa atingidos ou superados/N.º total de objetivos dos colaboradores
da equipa)
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 2/3
Não cumpre – Menor a 2/3
Supera – Maior que 2/3
Admitamos que cada trabalhador tem 3 objetivos e a equipa é constituída por 3 trabalhadores.
Sendo assim, existem 9 objetivos na equipa. Para cumpris este objetivo tem que ser cumpridos 6 objetivos,
ou seja, basta que cada um cumpra dois.
Ex 7:
Intenção Geral de Realização: Melhorar a qualidade do atendimento telefónico
Indicador de Medida: Média da avaliação dos inquéritos. (Somatório da avaliação em cada
um dos inquéritos/Nº de inquérito x 20)
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Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – 10 a 16 valores
Não cumpre – Menos de 16 valores
Supera – Mais de 16 valores
Este objetivo mede-se com recurso a um cliente mistério e através de um inquérito, formado
por um checklist, e classificado por exemplo de 1 a 20 valores
OBS: Estes objetivos são atribuídos pelo avaliador ao avaliado após negociados
com este e devem estar alinhados com os objetivos da Unidade orgânica referidos em (k).
EXEMPLO DE OBJETIVOS MAL FORMULADOS PARA A CARREIRA DE ASSITENTE
OPERACIONAL
Ex 1:
Intenção Geral de Realização: Garantir o aprovisionamento de lâminas e a manutenção do
material inerente ao desempenho da função.
Indicador de Medida: Número anual de vezes em que se verifica a falta de lâminas e falta
de manutenção do material inerente ao desempenho da função.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 2 e 4
Não cumpre – Mais de 4
Supera – Menos de 2
Ex 2:
Intenção Geral de Realização: Limpeza das instalações de forma a manter o asseio, higiene
e respeito pelas regras de segurança.
Indicador de Medida: Número anual de vezes em que se verificam deficiências na limpeza
das instalações
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 3 e 6
Não cumpre – Mais de 6
Supera – Menos de 2
Ex 3:
Intenção Geral de Realização: Cumprir o horário de atendimento estabelecido pelo
Comandante/Chefia.
Indicador de Medida: Número anual de vezes em que o horário definido não é cumprido.
Critérios de Realização da Intenção Geral (Critérios de Superação):
Cumpre – Entre 2 a 4 vezes
Não cumpre – Mais de 4 vezes
Supera – Menos de 4 vezes.
Estes 3 objetivos, constituíam os objetivos fixados para um Assistente Operacional (barbeiro)
e eram os únicos que se encontravam registados na Ficha de Avaliação. Neste caso, o trabalhador pode
superar os objetivos, mesmo que não exerça, ou exerça mal, a função para a qual foi contratado. Não foram
definidas as atividades relevantes.
O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
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ANEXO G – COMO AVALIAR COMPETÊNCIAS
De seguida e por passos, apresenta-se a forma como deve ser avaliado o parâmetro “Competências”.
Este método assenta em seis passos, os quais se passam a descrever.

1º - FAZER O DESCRITOR DE COMPETÊNCIAS (Fazer o levantamento dos
comportamentos que se encontram associados ao nível da competência)
O primeiro passo consiste em fazer o descritor para cada uma das competências negociadas. Esta
tarefa consiste em fazer o levantamento dos comportamentos associados ao nível da competência. Pois
os comportamentos que se encontram definidos para cada uma das competências existentes na Portaria
1639/2007, de 31Dec, correspondem ao nível 3 da competência.

DESCRITOR DE COMPETÊNCIAS
TRABALHO DE EQUIPA E COOPERAÇÃO
CAPACIDADE PARA SE INTEGRAR EM EQUIPAS DE TRABALHO DE CONSTITUIÇÃO
VARIADA, DINAMIZÁ-LAS E GERAR SINERGIAS ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO ATIVA.
1

3

5

- Actua em equipa, porém, mantém na maioria das vezes uma atitude passiva
- Demonstra alguma dificuldade em aceitar diferentes pontos de vista
- Aceita a importância da existência de diferentes pontos de vista
- Integra-se bem em equipas de constituição variada, dentro e fora do seu contexto de
trabalho.
- Tem em regra, um papel activo e cooperante nos grupos de trabalho e é, por vezes, o seu
dinamizador.
- Partilha informação e conhecimento e disponibiliza-se para apoiar os membros das equipas.
- Contribui para o desenvolvimento ou manutenção de um bom ambiente de trabalho e
fortalecimento do espírito de grupo.
- Adopta iniciativas para promover a integração das diferentes pessoas, áreas e recursos,
obtendo sinergias
- Envolve todas as pessoas na definição de objetivos comuns
- Demonstra compromisso com os resultados, assumindo as decisões do grupo como suas
- Obtém sinergias em conjunto com as outras áreas da empresa, realçando os resultados
globais
- Concilia interesses divergentes definindo prioridades e objetivos comuns entre áreas da
empresa
- Através da sua empatia com o grupo, exerce uma liderança participativa e eficaz

2º - OBSERVAR FACTOS (Não interpretações)
Observar a conduta, comportamentos, as atitudes e o desempenho diário do avaliado e reter aquilo
que sai do padrão quer seja positivo, quer negativo (incidentes críticos positivos e negativos). Reter só o
que foi observado.
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3º - REGISTAR OS FACTO E INCIDENTES CRÍTICOS (Registar e
informar, para não haver surpresas no ato da avaliação)
O avaliador regista o que observou numa tabela idêntica à que se segue, sem se preocupar com mais
nada. O registo deve ser imediato, para que corresponda o mais possível à realidade, associando-se sempre
o GDH do acontecimento. Quando achar oportuno, o avaliador deve confrontar o avaliado com os factos
registados.

Data

Indicador de comportamento
(Registar)

Competência
(Classificar)

Niv.

29Fev09 Interrompeu todos os colegas na reunião de planeamento
05Mai09 Apresentou um novo lay-out
Sugeriu a alteração da disposição do local de trabalho, o que
se revelou do agrado de todos
Apresentava algum desconforto físico, após ser autorizada a
25jun09
sair, quis terminar a tarefa
Chegou atrasado nos dias em que ia fazer atendimento ao
21Set09
público
Perguntou à Joana como a poderia ajudar a resolver o seu
15Out09
problema
28Mai09

23Nov09 Ajudou a Maria a terminar um trabalho

4º - CLASSIFICAR POR COMPETÊNCIAS (Classificar os indicadores
de comportamento por competência)
Pelo período da monitorização e na fase da avaliação, o avaliador associa o comportamento
registado à competência em que se enquadra. No entanto, alerta-se para o facto de poder haver
comportamentos que não se identificam com nenhuma das competências negociadas, pelo que não são
tidos em conta.

Data

Indicador de comportamento
(Registar)

29Fev09 Interrompeu todos os colegas na reunião de planeamento
05Mai09 Apresentou um novo lay-out
Sugeriu a alteração da disposição do local de trabalho, o que
se revelou do agrado de todos
Apresentava algum desconforto físico, após ser autorizada a
25jun09
sair, quis terminar a tarefa
Chegou atrasado nos dias em que ia fazer atendimento ao
21Set09
público
Perguntou à Joana como a poderia a poderia ajudar a
15Out09
resolver o seu problema
28Mai09

23Nov09 Ajudou a Maria a terminar um trabalho

Competência
(Classificar)
Comunicação
Orientação para
o serviço
Planeamento e
orientação
Orientação para
o serviço
Orientação para
o serviço
Relacionamento
interpessoal
Relacionamento
interpessoal

Niv.
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5º - AVALIAR O COMPORTAMENTO (Associar o indicador de
comportamento ao nível da competência)
Tendo como referência o descritor de competências definido no primeiro passo, associa-se o
comportamento ao nível considerado no descritor de competências (1, 2, 3).

Data

Indicador de comportamento
(Registar)

29Fev09 Interrompeu todos os colegas na reunião de planeamento

Competência
(Classificar)

Niv.

Comunicação

1

Orientação para
o serviço
Sugeriu a alteração da disposição do local de trabalho, o que Planeamento e
28Mai09
se revelou do agrado de todos
orientação
Apresentava algum desconforto físico, após ser autorizada a Orientação para
25jun09
sair, quis terminar a tarefa
o serviço
Chegou atrasado nos dias em que ia fazer atendimento ao
Orientação para
21Set09
público
o serviço
Perguntou à Joana como a poderia a poderia ajudar a
Relacionamento
15Out09
resolver o seu problema
interpessoal
Relacionamento
23Nov09 Ajudou a Maria a terminar um trabalho
interpessoal
05Mai09 Apresentou um novo lay-out

5
3
3
1
3
5

5º - AVALIAR A COMPETÊNCIA (Média aritmética da nota dos
indicadores de comportamento)
Isolar os comportamentos que respeitam a uma determinada competência, e encontrar a média
aritmética da soma da valorização atribuída a cada comportamento

Data

Indicador de comportamento
(Registar)

05Mai09 Apresentou um novo lay-out
Apresentava algum desconforto físico, após ser autorizada a
sair, quis terminar a tarefa
Chegou atrasado nos dias em que ia fazer atendimento ao
21Set09
público
25jun09

Média aritmética

Competência
(Classificar)
Orientação para
o serviço
Orientação para
o serviço
Orientação para
o serviço

Niv.
5
3
1
3
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6º - CLASSIFICAR O DESEMPENHO (Associar a média aritmética ao
definido na lei do SIADAP)
Tendo em consideração que o SIADAP prescreve que a avaliação de cada uma das competências tem
que corresponder ao valor 1, 2 e 3 faz-se a equiparação abaixo referida.

0 a 1,999 – Competência não demonstrada - 1
2 a 3,999 – Competência demonstrada - 3
4a5
– Competência demonstrada a um nível elevado - 5
O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.

ANEXO H – EXEMPLO DE INDICADORES DE MEDIDA
1. Exemplos de indicadores de eficácia de realização:
Percentagem de formandos cuja qualidade foi certificada
Número de projetos que receberam apoio financeiro
Percentagem de processos concluídos face ao previsto
Número de processos concluídos por cada trabalhador durante um mês
Exemplo prático:
Número de processos concluídos por cada trabalhador durante um mês: 20
Número total de processos entrados por mês: 32
Indicador de realização: 20 * 100/32 = 62,5
Indicador de realização: 62,5%
2. Exemplos de indicadores de eficácia de resultado:
Percentagem de formandos que concluíram com êxito o curso
Percentagem de serviços públicos elegíveis com certificação em qualidade
Percentagem de trabalhadores que concluíram com êxito o curso de formação em qualidade
Exemplo prático:
Percentagem de trabalhadores que concluíram com êxito o curso de formação em
qualidade: 7
Número total trabalhadores inscritos neste curso: 25
Indicador de resultado: 7*100/25=28,0
Indicador de resultado: 28%
3. Exemplo de indicador de eficácia de impacto:
Percentagem de serviços satisfeitos com a acessibilidade ao local onde se realizam os
cursos de formação
Número de novos cursos criados
Percentagem de serviços beneficiados com a criação de um balcão único
Numero de estudos sobre simplificação administrativa elaborados por cada trabalhador
da SG em 2008: 3
Desses estudos quantos foram utilizados pelos serviços do MDN: 2
Indicador de impacto: 66,6%
Indicador de impacto: 2*100/3=66,6
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4. Exemplo de indicador de eficiência, ou de produtividade:
N.º de cursos organizados por cada trabalhador em 2008: 60
N.º de horas gastas na organização destes cursos por trabalhador em 2008:180 h
Nº de cursos que se previa que cada trabalhador organizasse em 200: 40
Nº de horas que se previa que cada trabalhador gastasse na organização destes cursos
em 2007: 150
Indicador de eficiência: 125 %
Indicador de eficiência = 60/40=1,25
5. Exemplo de indicador de eficácia de realização:
Número de processos concluídos por cada trabalhador durante um mês: 20
Número total de processos entrados por mês: 32
Indicador de realização: 62,5%
Indicador de realização: 20 * 100/32 = 62,5
6. Exemplo de indicador de eficácia de resultado:
Percentagem
qualidade: 7
Número total
Indicador de
Indicador de

de trabalhadores que concluíram com êxito o curso de formação em
trabalhadores inscritos neste curso: 25
resultado: 28%
resultado: 7*100/25=28,0

7. Exemplo de indicador de eficácia de impacto:
Numero de estudos sobre simplificação administrativa elaborados por cada trabalhador
da SG em 2008: 3
Desses estudos quantos foram utilizados pelos serviços do MDN: 2
Indicador de impacto: 66,6%
Indicador de impacto: 2*100/3=66,6
8. Exemplo de indicador de eficiência, ou de produtividade:
Exemplo 1:
Número de erros cometidos por cada trabalhador no processamento de salários em
2007: 37
Número total de registos efetuados por cada trabalhador no processamento de
salários em 2007: 6.200
Taxa de erro: 0,59%
Taxa de erro: (37 erros cometidos*100) /6. 200 registos efetuados = 0,59
Esta percentagem pode ser comparada com o histórico existente para efeitos de
evolução ou com um objetivo previamente definido.
Exemplo 2:
Número total de utentes satisfeitos com os esclarecimentos prestados por determinado
trabalhador: 10
Número total de utentes atendidos pelo mesmo trabalhador: 50
Nível de satisfação: 20%
Nível de satisfação: 10 * 100/50 = 20,0
O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
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ANEXO I – FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
TRABALHADORES (SIADAP 3)
FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
SERVIÇO ______________________________________________________________________

(A preencher pelo avaliado)
Avaliado
Carreira/Categoria
Unidade orgânica
Período de avaliação

a

1. RESULTADOS
GRAU DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS FIXADOS
Para cada Secção de Auditoria objetivo fixado em que nível considera que se situou o seu
desempenho? (Assinale com X o nível)
Objetivos fixados

Superei o
objetivo

Atingi o
objetivo

Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo__
Objetivo__
Objetivo__
FUNDAMENTAÇÃO
(Breve fundamentação relativa à realização de objetivos)

Não atingi o
objetivo

1.ª Série
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2. COMPETÊNCIAS
2.1 DEMONSTRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Para cada competência em que nível considera que se situou o seu desempenho ao longo do ano?
Inscreva o número da competência, a sua designação e assinale com X o nível)
(

COMPETÊNCIA ESCOLHIDA
N.º

DESIGNAÇÃO

COMPETÊNCIA
DEMONSTRADA
A UM NÍVEL ELEVADO

COMPETÊNCIA
DEMONSTRADA

COMPETÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA
OU INEXISTENTE

Obs.: A descrição de cada competência e os comportamentos a ela associados constantes das Listas de
Competências referem-se ao padrão médio exigível de desempenho (Competência Demonstrada)
2.2 FUNDAMENTAÇÃO
(Breve fundamentação relativa às competências demonstradas)

3. FACTORES MAIS INFLUENTES NO DESEMPENHO
Classifique cada um dos factores seguintes quanto ao grau de influência que considera terem tido
no seu desempenho global. (Na escala apresentada assinale com X, sendo que 1 representa o
mais negativo e 6 o mais positivo)
Nota: Caso assinale os pontos 1, 2, 5 e 6 é importante que faça uma breve justificação.
FACTORES
Os objetivos a concretizar ao longo do ano foram fixados com clareza
Os processos e procedimentos de trabalho são os adequados
O equipamento e condições instrumentais e tecnológicas existentes
são os adequados
O ambiente de trabalho existente
O esforço ou investimento individual feitos
Outros factores*

1

2

3

4

5

6
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* Se preencheu este item, descreva quais os "Outros factores" que considera que influenciaram o seu
desempenho:

Se valorou algum factor nos extremos da escala (pontos 1,2, 5 e 6) justifique sumariamente relativamente
a cada um (podendo também justificar sumariamente outras valorações que considere importantes):

4. COMENTÁRIOS E PROPOSTAS
(Formação, reafetação profissional, etc.):

O avaliado

__________________________________________ , em ___/___/____

Recebi. O avaliador _______________________________________, em ___/___/____
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ANEXO J - FICHA DE MONITORIZAÇÃO
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
MONITORIZAÇÃO DO DESEMPENHO
(A preencher pelo avaliador)
Avaliador
Avaliado
Período em avaliação

/

/

a

/

/

Questão, ou questões, analisada (s):

1. OBSERVAÇÕES DO AVALIADOR

2. OBSERVAÇÕES DO AVALIADO

3. DECISÃO, OU DECISÕES, DO AVALIADOR

Em reunião realizada em ___/___/_____
O avaliador ______________________________________________________________________
O avaliado _______________________________________________________________________
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ANEXO K - FICHA DE REFORMULAÇÃO DE OBJETIVOS
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
REFORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS
(A preencher pelo avaliador)
Avaliador
Avaliado
Período em avaliação

/

/

a

/

/

1. O(S) OBJETIVO(S) SEGUINTE(S) FOI (FORAM) REFORMULADO(S) PELOS MOTIVOS DESCRITOS PARA
CADA UM:
Objetivo n.º .
Motivo da reformulação:

Objetivo n.º .
Motivo da reformulação:

Objetivo n.º .
Motivo da reformulação:

2. PARÂMETRO RESULTADOS: (OBJETIVOS REFORMULADOS)
(A preencher no início do período de avaliação)
AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO
DETERMINAÇÃO DO(S) INDICADOR(ES) DE MEDIDAS E CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO

Objetivo
superado
(Pontuação 5)

Objetivo
Objetivo
atingido
não atingido
(Pontuação 3) (Pontu ação1)

Objetivo
1

Indicador (es) de medida
Critérios de superação

Objetivo
Indicador (es) de medida
2

Critérios de superação

Objetivo
3

Indicador (es) de medida
Critérios de superação

Em reunião realizada em, ___/ _____/ _____

O avaliador _______________________________
O avaliado ________________________________
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ANEXO L – REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO
A negociação é um processo complexo do ponto de vista racional, emocional e comunicacional, que
envolve necessidades que, para serem cumpridas, estão dependentes de ações, no mínimo de duas partes.
As partes envolvidas pressupõem que, para alcançar os seus objetivos, terão de obter um compromisso.
A negociação, por norma decorre da seguinte forma: Uma preparação, da qual depende 80% do sucesso
da negociação; uma fase de contato inicial, onde se deve cumprimentar francamente e expressar um
sorriso amigável e se convida o interlocutor a sentar; de seguida vem a fase do “quebra gelo”, a qual serve
para induzir um clima positivo, devendo-se tocar em assuntos variados e sem relevo para a reunião; de
seguida vem uma fase que pode ser designada pela detecção de necessidade e expetativas. Nesta fase
deve-se aplicar as técnicas verbais e entender as técnicas não verbais; Verificar a predisposição da outra
parte para a negociação; Posicionamento na negociação; Fazer cedências e obter contrapartidas
(negociação propriamente dita); Firmar o acordo; e acompanhar o acordo firmado.
A reunião de negociação de objetivos começa quando as partes se sentam frente a frente, com o
objetivo de se iniciar a negociação, devendo ser estabelecido um clima de confiança. O avaliador após
cumprimentar o avaliado (sem desviar o olhar), deve começar por agradecer a presença do mesmo e
descontraí-lo, utilizando palavras de circunstância, de forma a criar um clima propício. De seguida deve
fazer uma breve apresentação do motivo da reunião, fazer um balanço do ano anterior pedindo a sua
opinião, perguntando o que correu bem e menos bem. Ouvir o avaliado sobre a apreciação do seu
desempenho no período anterior, dar feedback sobre esse desempenho, salientando os aspetos positivos
e aqueles que é necessário melhorar, ponderar os factores contextuais que poderão ter afectado o
desempenho. Fazer criticas construtivas, propondo e discutindo sugestões concretas de melhoria, sempre
que se salienta pontos fracos, com base em incidentes críticos negativos, registados na altura que
aconteceram. Focalizar os comentários no desempenho objetivo e na atuação do avaliado, evitando discutir
caraterísticas de personalidade. Propor e negociar com o avaliado os objetivos (específicos, mensuráveis
e alcançáveis) que este deve atingir, bem como as medidas de controlo e fontes de informação a utilizar.
Planear a modalidade e a frequência de monitorização do desempenho.
Durante a entrevista deve-se fazer uma pergunta de cada vez e utilizar a técnica do silêncio. Fazer
perguntas abertas e fechadas, sabendo que quanto mais curta for a pergunta aberta maior será a
informação a obter na resposta. Deve-se ainda utilizar a técnica do resumo assim como a técnica da
reconfirmação. O avaliado deve ser visto como um colaborador, de modo a que se consiga uma solução
satisfatória para ambas as partes, devendo a linguagem utilizar ser apropriada. A entrevista deve ser
conduzida de modo a não se focalizar em traços ou atributos do avaliado (como é possível ser tão
responsável), não repisar erros passados (já há dois anos acontece mesmo consigo), não comparar o
avaliado com outros colegas, não usar generalizações acerca do desempenho do avaliado, evitar fazer
criticas que não possam ser ilustradas com exemplos específicos e não se focalizar apenas nos aspetos
negativos. Na discussão, devem ser utilizados os argumentos que melhor correspondam aos interesses
reais da outra parte. A argumentação, como já referido, deve ser preparada antes de nos sentarmos à mesa
das negociações. A objecção por parte do avaliado não deve ser interpretada como um obstáculo, mas
como um sinal de que a outra parte está interessada em negociar. Na negociação deve-se ter alguma
flexibilidade e criatividade. Deve-se ter sempre presente, as concessões definidas na fase da preparação.
Temos de saber claramente a nossa margem de negociação e o ponto ideal de negociação. Sempre que
uma parte dá uma concessão é esperada que a outra parte faça o mesmo (o ideal será fazer concessões
que sejam muito importantes para a outra parte e que para nós sejam relativamente pouco valiosas). Só
devemos ceder quando houver contrapartidas iguais ou superiores. Devemos deixar que o avaliado
proponha, pois quando as pessoas propõem comprometem-se. Por vezes deparamo-nos com bloqueios na
negociação. Isto não implica que as negociações vão terminar sem chegar a um acordo, simplesmente
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aparece como um obstáculo que importa superar. Como técnica deve-se pedir um período de descanso,
fazer-se uma pausa e deixar o ponto de desacordo em suspenso. A reunião termina com o acordo e
concordância sobre os objetivos propostos, acordo este que é materializado com a assinatura da Ficha
de Avaliação por parte dos dois intervenientes. Se após longas e esgotantes “discussões”, não se
conseguir atingir um acordo, não resta outra alternativa ao avaliador do que acabar com a negociação,
prevalecendo o estabelecido pelo avaliador, conforme prescreve a alínea a) do artigoº 67.º- Lei 66-A/2007,
de 28 de dezembro.
Após a assinatura da Ficha de Avaliação, e em jeito de conclusão da reunião, deve-se agradecer
a presença da outra parte, deve-se marcar algumas reuniões para que sejam efetuadas monitorizações
com a finalidade de se avaliar em que ponto se encontram a realização/concretização dos objetivos e para
se proceder à reformulação dos objetivos assim como dos resultados a atingir, nos casos de superveniência
de condicionantes que impeçam o previsto desenrolar da atividade (artigo 74.º-SIADAP).
O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.

ANEXO M – REGRAS PARA DIFERENCIAÇÃO
Nos termos da Lei do SIADAP, existe a necessidade de fazer a diferenciação, ou seja garantir que
o número de avaliações de relevante não ultrapasse os 25% do número de trabalhadores. Por sua vez,
existe a necessidade de garantir equidade entre os diferentes grupos profissionais e entre as cinco SA. Para
isso utiliza-se a regra da proporcionalidade, de forma a garantir a maior equidade possível entre os
diferentes grupos profissionais e as SA.
Como demonstração, vamo-nos socorrer do exemplo que se segue, fazendo a diferenciação passo
a passo.
1.º Passo:
Em coordenação com as SA, encontrar o quantitativo de trabalhadores do MPCE, com as
condições para ser efetuada avaliação de desempenho como determina os n.ºs 2 a 7 do artigo 42.º do
SIADAP, e distribuí-los pela SA e respetiva carreira:
EFETIVOS POR SECÇÃO AUTONOMA

CARREIRAS
Técn Sup
Ass Técn
Ass OP
TOTAIS

SA 1
8
122
89
219

SA 2
6
151
34
191

SA 3
9
301
322
632

SA 4
0
174
251
425

TOTAL
SA 5
2
229
295
526

25
977
991
1993

2.º Passo:
Após apurar o número de trabalhadores do Exército, calcula-se o número total de
relevantes que podem ser atribuídos: 1993 x 0,25 = 498,25. Como a Lei, no n.º 2 do artigo 75.º,
refere que as percentagens recaem sobre o nº de trabalhadores previstos nos n.ºs 2 a 7 do artigo
42.º do SIADAP, com aproximação por excesso quando necessário, arredondou-se este número
para 499. Assim concluímos que no universo dos trabalhadores do Exército, podem ser atribuídos
499 Relevantes;
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3.º Passo:
De seguida, apura-se o número de trabalhadores do Exército, a quem pode ser atribuído
excelente. Ou seja: 1993 x 0,05 = 99,65, que arredondando por excesso, fica 100. Daqui concluímos
que no universo dos trabalhadores do Exército, podem ser atribuídos 100 Excelentes.
Desta forma, concluímos que no seio do Exército e no cumprimento rigoroso no estabelecido
na Lei do SIADAP, podem ser atribuídos 399 Relevantes e 100 Excelentes;
4.º Passo:
Com o intuito de apurar o número de relevantes e excelentes que correspondem ao efetivo
de cada SA e tendo sempre em vista a homogeneização do sistema, calcula-se o número de
relevantes e excelentes que corresponde a cada carreira avaliada no âmbito do SIADAP.
Nesta fase tem de se ter em consideração o preconizado no nº 2 do artigo 75º da Lei do
SIADAP, o qual refere que os relevantes e excelentes devem ser distribuídos proporcionalmente
por carreira.
Da aplicação desta regra concluímos, como a tabela demonstra, sobre os relevantes que
corresponde ao efetivo em cada carreira:

CARREIRAS

TOTAL
TRAB.

TécSup
AssTécn
AssOP
TOTAIS

25
977
991
1993

Total de Relevantes por
Carreira
25%
6,25
244,25
247,75
498,75

Nº REL

5.º Passo:
Como se pode ver pelo exemplo, nem sempre os valores encontrados são exatos, pelo que
existe a necessidade de estabelecer uma regra para obter números exatos. Assim estabeleceu-se
uma regra, a qual se passa a designar por Regra nº 1, a fim de obter um número exato. Esta regra
consiste em arredondar por defeito os valores obtidos.
Com aplicação da Regra nº 1 obtiveram-se os seguintes valores:

CARREIRAS
TécSup
AssTécn
AssOP
TOTAIS

TOTAL Total de Relevantes
TRAB.
25
977
991
1993

25%

Nº REL

6,25
244,25
247,75
498,25

6
244
247
497

6.º Passo:
Da análise da tabela anterior, verifica-se que o somatório do número de relevantes
encontrado com aplicação da regra anterior é de 497, dois relevantes a menos do que o autorizado,
que é de 499. Desta forma, temos que estabelecer uma segunda regra, doravante designada por
Regra n.º 2, com o fim de distribuir os 2 relevantes que faltam.
A Regra n.º 2 estabelece que os relevantes em falta são atribuídos, por ordem, às
carreiras em que o valor se aproxima mais do número exato que se lhe segue.
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7.º Passo:
Em caso de existirem carreiras em que o valor decimal é idêntico (3,75 e 125,75)
estabeleceu-se que o relevante é atribuído à carreira com menor efetivo, passando este procedimento
a designar-se por Regra n.º 3.
No exemplo que se apresenta, verifica-se que o primeiro relevante é distribuído à carreira
de AssOp (247,75), havendo na atribuição do segundo, um empate nas carreiras de TécSup (244,25)
e AssTéc (6,25). Como a carreira de TecSup tem menor efetivo, ao abrigo da regra n.º 3, o
segundo relevante é lhe atribuído, obtendo-se os seguintes resultados finais:

CARREIRAS

Total de Relevantes

TOTAL
TRAB.

25%

Nº REL

Técn Sup

25

6,25

7

Ass Técn

977

244,25

244

Ass OP

991

247,75

248

TOTAIS

1993

498,75

499

8.º Passo:
Após a obtenção dos resultados anteriores existe a necessidade de distribuir os relevantes
(20%) e excelentes (5%) por carreira. Da aplicação das percentagens, 20% para relevantes e 5%
para excelentes, sobre o efetivo de cada carreira, obtêm-se os seguintes valores:

CARREIRAS

TOTAL
TRAB.

Total de
Relevantes
(25%)
Nº REL

Diferenciação (Distribuição por Rel e Exc)
RELEVANTE
20%

EXCELENTE

Nº REL

5%

Nº EXC

Técn Sup

25

7

5

1,25

Ass Técn

977

244

195,40

48,85

Ass OP

991

248

198,20

49,55

TOTAIS

1993

499

398,60

99,65

Mais uma vez, como se pode ver na tabela, os valores encontrados não são exatos, pelo
que existe a necessidade de usar a regra nº 1 para obter números exatos. Assim, os números
obtidos foram arredondados por defeito, obtendo-se os seguintes valores:

CARREIRAS

TOTAL
TRAB.

Total de
Relevantes
(25%)

Diferenciação (Distribuição por Rel e Exc)
RELEVANTE

EXCELENTE

Nº REL

20%

Nº REL

5%

Nº EXC

Técn Sup

25

7

5,20

5

1,25

1

Ass Técn

977

244

195,40

195

48,85

48

Ass OP

991

248

198,20

198

49,55

49

TOTAIS

1993

499

399,00

398

99,65

98
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9.º Passo:
Para melhor compreensão do que a seguir se refere, interessa recordar que no seio do
Exército foi apurado um número de 399 relevantes e 100 excelentes. Da análise da tabela anterior,
que é o resultado da aplicação da primeira regra, verifica-se que existe 1 relevante a atribuir (pois
dos 399 apurados, só se encontram distribuídos 398) e 2 excelentes (pois dos 100 apurados, só se
encontram distribuídos 98).
No entanto, nesta situação já não é possível utilizar a segunda regra convencionada, pois
existe a necessidade de assegurar o número total de relevantes e excelentes (399 e 100), e em
simultâneo, garantir que o número de relevantes encontrados com a aplicação dos 25%, seja
cumprida em cada carreira. Desta forma temos que fazer um ajustamento dinâmico da tabela.
Da análise da última tabela, na horizontal, verificámos que existe a necessidade de atribuir a
cada carreira 1 relevante ou um excelente, pois o somatório dos relevantes (20%) e excelentes (5%)
em cada carreira fica sempre um valor abaixo (Ex: TecSup – 25% (7), 20% (5) + 5% (1) = (6)).
Analisando a tabela na vertical, verificámos, como já referido, que é necessário atribuir um relevante
(temos 398 e podem ser atribuídos 399) e 2 excelentes (temos 98 e podem ser atribuídos 100).
Interessa agora apurar onde são distribuídos o relevante e os dois excelentes de forma que sejam
respeitadas as premissas supra referidas. Esta distribuição, condicionada pelos valores já referidos,
depende do poder discricionário do DMS, pois nada existe na lei que o regulamente. No exemplo
propõe-se os resultados que se encontram na tabela:

CARREIRAS

TOTAL
TRAB.

Técn Sup
Ass Técn
Ass OP
TOTAIS

25
977
991
1993

Total de
Relevantes
(25%)

Diferenciação (Distribuição por Rel e Exc)

RELEVANTE

EXCELENTE

Nº REL

20%

Nº REL

5%

Nº EXC

7
244
248
499

5,20
195,40
198,20
399,00

5
196
198
399

1,25
48,85
49,55
99,65

2
48
50
100

10.º Passo:
Após o apuramento por carreiras, a nível do Exército, interessa agora fazer o mesmo ao
nível das SA. Para o apuramento dos resultados no âmbito das SA, foi seguido o racional explanado
nos pontos anteriores, pelo que nos eximimos de o repetir.
Assim começamos por analisar a carreira de Assistente Técnico e Técnicos de Informática,
para a qual a nível do Exército, foi apurado 196 relevantes e 48 excelentes. Os resultados encontrados,
são os que se indicam:

SA

TOTAL
TRAB.

Total de Relevantes
25%

Sa 1
Sa 2
Sa 3
Sa 4
Sa 5
Total

122
151
301
174
229
977

30,50
37,75
75,25
43,50
57,25
244,25

Distribuição por
SA
30
38
75
44
57
244

Diferenciação (Distribuição por Rel e Exc)
RELEVANTE
EXCELENTE
20%

Nº REL

5%

Nº EXC

24,40
30,20
60,20
34,80
45,80
195,40

24
31
60
35
46
196

6,10
7,55
15,05
8,70
11,45
48,85

6
7
15
9
11
48

Somatório
Rel. e Exc
30
38
75
44
57
244
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De seguida apresenta-se a situação do grupo de Assistentes Operacional e Técnicos de
Informática, para os quais foi apurado a nível do Exército 198 relevantes e 50 excelentes. Os
resultados encontrados são os que e indicam:

SA

TOTAL
TRAB.

25%
Sa 1
Sa 2
Sa 3
Sa 4
Sa 5
Total

89
34
322
251
295
991

Diferenciação (Distribuição por Rel e Exc)
RELEVANTE
EXCELENTE

Total de Relevantes

22,25
8,50
80,50
62,75
73,75
247,75

Distribuição por
SA
22
8
81
63
74
248

20%

Nº REL

5%

Nº EXC

17,80
6,80
64,40
50,20
59,00
198,40

18
6
65
50
59
198

4,45
1,70
16,10
12,55
14,75
49,60

4
2
16
13
15
50

Somatório
Rel. e Exc
22
8
81
63
74
248

Por último, refere-se a situação dos Técnicos Superiores, para os quais foi apurado a nível do
Exército 5 relevantes e 2 excelentes. Os resultados encontrados aplicando as regras convencionadas são
os que se indicam

SA
Sa 1
Sa 2
Sa 3
Sa 4
Sa 5
Total

TOTAL
TRAB.
8
6
9
0
2
25

Diferenciação (Distribuição por Rel e Exc)
RELEVANTE
EXCELENTE

Total de Relevantes
25%
2,25
1,50
2,25
0,00
0,50
6,50

Distribuição por
SA
2
2
2
0
1
7

20%

Nº REL

5%

Nº EXC

1,80
1,20
1,80
0,00
0,40
5,20

1
2
1
0
1
5

0,45
0,30
0,45
0,00
0,10
1,30

1
0
1
0
0
2

Somatório
Rel. e Exc
2
2
2
0
1
7

Da compilação dos dados constantes nas diversas tabelas apresentadas, somos levados a
concluir que a distribuição de relevantes e excelentes por SA deve ser feita da forma que se indica
na tabela que se segue:

EFETIVOS POR SECÇÃO AUTONOMA

CARREIRAS
Relevantes
Excelentes
Nº de
trabalhadores

TOTAL

SA 1
43
11

SA 2
39
9

SA 3
126
32

SA 4
85
22

SA 5
106
26

399
100

219

191

632

425

526

1993

O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
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ANEXO N – PONDERAÇÃO CURRICULAR
CRITÉRIOS PARA A PONDERAÇÃO CURRICULAR E RESPETIVA VALORAÇÃO
Despacho n.º ____/CCA/2010
A Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, doravante designada por Lei do SIADAP, prevê, no
artigo 42.º, que, nos casos em que não seja possível realizar a avaliação do desempenho nos termos nela
previstos, a mesma seja efetuada pelo Conselho Coordenador da Avaliação mediante proposta de
avaliador especificamente designado pelo respetivo dirigente máximo do serviço.
Esta avaliação traduz-se em ponderação curricular, a qual respeita os termos previstos no artigo 43.º
da mesma lei, com base em critérios fixados pelo Conselho Coordenador da Avaliação (CCA),
prevendo-se, para esse efeito, no n.º 5 deste artigo, a possibilidade de o membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública estabelecer critérios uniformes para todos os serviços da Administração
Pública.
A coberto da norma supra, Sua Ex.ª o Ministro do Estado e das Finanças (MEF), através do seu
Despacho Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev, publicado no DR, 2.ª série - N.º 26 – 8 de Fevereiro de 2010,
estabeleceu os critérios a aplicar na realização da ponderação curricular prevista no artigo 43.º da Lei do
SIADAP, bem como os procedimentos a que a mesma deve obedecer, sendo estes uniformes para todos
os serviços da Administração Pública.
Prescrevendo o n.º 2 do artigo 9.º do despacho supra, que cada um dos elementos de ponderação
curricular é avaliado com uma pontuação de 1, 3 e 5, de acordo com os critérios a definir pelo CCA, não
podendo, em qualquer caso, ser atribuída ponderação inferior a 1, importa, estabelecer tais critérios, para
que sejam aplicáveis uniformemente em todos os procedimentos onde haja recurso a este mecanismo,
assegurando-se uma ponderação equilibrada na avaliação de cada um dos elementos previstos no n.º 1 do
artigo 3º Despacho Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev, e garantindo-se, assim, maior justiça e transparência
em todos os processos de avaliação por ponderação curricular.
Assim, nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei do SIADAP e em cumprimento do n.º 2 do
artigo 9.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev, de Sua Ex.ª o MEF, determino o seguinte:
Artigo 1.º

Objeto
1 - O presente despacho estabelece os critérios a aplicar na realização da ponderação curricular
prevista no artigo 43.º da Lei do SIADAP, bem como os procedimentos a que a mesma deve obedecer;
2 - Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev, de Sua Ex.ª
o MEF, o presente despacho estabelece ainda os critérios em que cada um dos elementos de ponderação
curricular, referidos no n.º 1 do artigo 3.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev de Sua Ex.ª o
MEF, é avaliado.
3 - Os critérios aqui definidos aplicam-se a todas as carreiras do Mapa de Pessoal Civil do Exército,
que são avaliadas no âmbito da Lei do SIADAP.

Artigo 2.º
Procedimentos
1 - A ponderação curricular é solicitada pelo trabalhador, na 1.ª quinzena do ano civil imediato àquele
a que a mesma respeita, em requerimento apresentado ao presidente da Secção Autónoma em que se
integra a U/E/O em que se encontra colocado no ato da avaliação;
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2 - O requerimento supra referido, deve ser acompanhado do currículo do trabalhador, da
documentação comprovativa do exercício de cargos, funções ou atividades, bem como de outra
documentação que o trabalhador considere relevante.
3 - A fim de garantir o cumprimento do previsto no artigo 64.º da Lei do SIADAP, devem as U/E/O
informar os trabalhadores abrangidos pelo disposto nos n. os 5 e 6 do artigo 42.º da mesma lei, que não
disponham de avaliação anterior que releve ou pretendam a sua alteração, de que devem requerer, nos
termos do n.º 7 do mesmo artigo, ponderação curricular.

Artigo 3.º
Elementos de ponderação curricular
1 - Na realização da ponderação curricular são considerados os seguintes elementos:

a) As habilitações académicas e profissionais;
b) A experiência profissional;
c) A valorização curricular;
d) O exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse público
ou relevante interesse social.
2 - Nas carreiras com graus de complexidade funcional 1 e 2, o elemento de ponderação curricular
«exercício de cargos dirigentes», referido na alínea d) do número anterior, é substituído por exercício de
funções de chefia de unidades ou subunidades orgânicas ou exercício de funções de coordenação nos
termos legalmente previstos.
3 - Cada um dos elementos de ponderação curricular supra mencionados é avaliado com uma
pontuação de 1, 3 ou 5 valores, de acordo com os critérios mencionados neste despacho, não podendo em
qualquer caso, ser atribuída a pontuação inferior a 1.

Artigo 4.º
Habilitações académicas e profissionais
1 - Entende-se por «habilitação académica» apenas a habilitação que corresponda a grau académico
ou que a este seja equiparada.
2 - Entende-se por «habilitação profissional» a habilitação que corresponda a curso legalmente assim
considerado ou equiparado.
3 - Na valoração dos elementos «habilitações académicas» e ou «habilitações profissionais» são
consideradas as habilitações legalmente exigíveis à data da integração do trabalhador na respetiva
carreira.

Artigo 5.º
Avaliação do elemento, habilitações académicas e profissionais
1 - O elemento de ponderação curricular habilitações académicas e profissionais é avaliado com
uma pontuação de 1, 3 ou 5 valores, tendo em consideração as habilitações académicas e profissionais que
o trabalhador comprove possuir à data da avaliação por ponderação curricular.
2 - O elemento, habilitações académicas e profissionais (HA), que avalia o grau académico ou as
habilitações que a este seja equiparada, é pontuada da seguinte forma:
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HABILITAÇÕES ACADÉMICAS E
PROFISSIONAIS

1 OU 2 GRAUS ACADÉMICOS

GRAU ACADÉMICO IGUAL AO
EXIGIDAS À DATA DA
INTEGRAÇÃO NA CARREIRA

CLASSIFICAÇÃO

137

3 OU MAIS GRAUS ACADÉMICOS

ACIMA DOEXIGIDO

ACIMA DOEXIGIDO

ATUALMENTEMENTE PARA

ATUALMENTEMENTE PARA

INTEGRAÇÃO NA CARREIRA

INTEGRAÇÃO NA CARREIRA

3

5

1

3 - Para os efeitos determinados neste despacho, consideram-se os seguintes graus académicos:
Escolaridade obrigatória (á data da entrada na função pública); 12.º ano; bacharelato; licenciatura;
pós-graduação; mestrado; e doutoramento.
Artigo 6.º
Experiência profissional
1 - A «experiência profissional» pondera e valora o desempenho de funções ou atividades, incluindo
as desenvolvidas no exercício dos cargos a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º do Despacho
Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev, de Sua Ex.ª o MEF.
2 - A «experiência profissional» é declarada pelo requerente, com descrição das funções exercidas
e indicação da participação em ações ou projetos de relevante interesse, e devidamente confirmada pela
entidade onde são ou foram exercidos os cargos, funções ou atividades.
3 - Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev, de Sua Ex.ª
o MEF, são considerados ações ou projetos de relevante interesse, todos aqueles que envolvam a
designação e participação em grupos de trabalho, estudos ou projetos, bem como a atividade de formador,
a realização de conferências, palestras e outras atividades de idêntica natureza, sendo este elemento
classificado segundo os critérios constantes no artigo seguinte.
Artigo 7.º
Avaliação do elemento, experiência profissional
1 - A experiência profissional (EP), que pondera o desempenho efetivo de funções na respetiva
carreira, é avaliada pela aplicação da seguinte formula: EP=(2*EPC + EPR)/3, em que EPC designa a
experiência profissional na carreira e EPR designa a experiência profissional relevante.
2 - A experiência profissional na carreira (EPC), que avalia o desempenho efetivo de funções na
carreira em que o avaliado está integrado e a duração desse desempenho traduzida em anos completos,
é pontuada da seguinte forma:
PERIODO TEMPORAL DE
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
NA CARREIRAS (Anos)
PONTUAÇÃO (0-5)

< 5 Anos
1

>5 Anos e

>10 Anos e

<10 Anos

<15 Anos

<20 Anos

3

4

2

>15 Anos e
> 20 Anos
5

3 - A experiência profissional relevante (EPR), é avaliada pela análise global do desempenho de
funções do avaliado, e materializa-se na soma das pontuação obtidas em cada uma das funções constantes
na tabela, da forma como aí se encontra expressa, não se podendo exceder os 5 valores:
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FUNÇÕES DESEMPENHADAS

PONTUAÇÃO
(0-5)

Realização de conferências, palestras e outras atividades de idêntica natureza, por
nomeação oficial (nº de vezes)

0 - 0,75

0
1- 3
+s 3

0
0,5
0,75

Participação em grupos de trabalho, estudos ou projetos, por nomeação oficial,
Com coordenação do grupo de trabalho (nº de participações)

0 - 0,5

0
1- 3
+s 3
Participação em grupos de trabalho, estudos ou projetos, por nomeação oficial,
Sem coordenação do grupo de trabalho (nº de participações)
0
1- 3
+s 3

0 - 0,25

Atividades de formador relacionadas com a área profissional, por nomeação oficial
(nº de atividades)

0 - 0,5

0
1- 3
+s 3

0
0,25
0,5

Desempenho de cargos de direção, coordenação e supervisão em organismos públicos

0 - 0,75

0 Anos
1- 3 Anos
+s 3 anos

0
0,5
0,75

Exercício de funções de representação dos serviços a nível interdepartamental ou superior,
a nível nacional (nº de representações)

0 - 0,2

0
1- 3
+s 3

0
0,1
0,2

Participação em júris de concurso de seleção de pessoal, de aquisição de bens e serviços ou
empreitadas de obras públicas (nº de concursos)

0 - 0,5

0
1- 3
+s 3

0
0,25
0,5

Publicação de documentos científicos diretamente relacionados com a carreira ou cargo ou
documentos que contribuam para as boas práticas na gestão do serviço em que se inserem

0 - 0,5

0 Documentos
1- 3 Documentos
+s 3 documentos

0
0,25
0,5

0
0,25
0,5

0
0,1
0,15

4 - O resultado obtido da aplicação da fórmula referida no n.º1 deste artigo é convertida numa
avaliação de 1, 3 ou 5, da forma que a seguir se indica, correspondendo o resultado obtido à avaliação do
elemento Experiência Profissional:
RESULTADO OBTIDO DA APLICAÇÃO

0 – 1,999

2 – 3,999

4-5

PONTUAÇÃO

1

3

5
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Artigo 8.º
Valorização curricular
1 - Na valorização curricular é considerada a participação em ações de formação, estágios,
congressos, seminários ou workshops realizadas nos últimos cinco anos, nelas se incluindo as frequentadas
no exercício dos cargos, funções ou atividades referidos na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º do Despacho
Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev, de Sua Ex.ª o MEF.
2 - Nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev, de Sua Ex.ª
os MEF, na valorização curricular são ainda consideradas as «habilitações académicas» superiores às
referidas no n.º 3 do artigo 4.º deste Despacho Normativo.

Artigo 9.º
Avaliação do elemento, Valorização Curricular
1 - Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev, de Sua Ex.ª
o MEF estabelece-se que a valorização curricular (VC), pondera as ações de formação e aperfeiçoamento
profissional referidas no artigo anterior, que se encontrem direta (formação especifica) e indiretamente
(formação genérica) relacionadas com a área funcional em que se encontra integrado o trabalhador,
estando a sua valoração associada à duração das ações.
2 - A valoração curricular será pontuada até ao máximo de 5 valores, pela aplicação da seguinte
fórmula: VC = (3*FE+FG+HA)/5; em que VC, FE, FG e HA designam respetivamente a Valorização
Curricular, Formação Especifica, Formação Genérica habilitação académica.
3 - A formação específica (FE) é avaliada pelo número de ações de formação que se relaciona
diretamente com as áreas de atividade em que o avaliado exerce funções, de acordo com a seguinte
formula: FE = (A1*Pontuação A1 + A2 * Pontuação A2+ A3*Pontuação A3)/Nº total de ações de
formação; e segundo as ponderações abaixo indicadas:
Nº de ações

Duração das ações (horas)

Pontuação

A1

Até 30 horas ou sem duração comprovada

1

A2

Entre 30 a 180 horas

3

A3

Superior a 180 horas

5

4 - A formação genérica (FG) é avaliada pelo número de ações de formação que não estão
diretamente relacionadas com as áreas de atividade em que o avaliado exerce funções, mas contribuem
para um desenvolvimento das suas competências de acordo com a seguinte formula: FE = (A1*Pontuação
A1 + A2 * Pontuação A2+ A3*Pontuação A3)/Nº total de ações de formação e segundo as
ponderações abaixo indicadas:
Nº de ações

Duração das ações (horas)

Pontuação

A1

Até 30 horas ou sem duração comprovada

1

A2

Entre 30 a 180 horas

3

A3

Superior a 180 horas

5

5 - No caso da declaração de participação na ação de formação não ser expressa em horas, o
apuramento será efetuado da seguinte forma: 1 dia – 6 horas; 1 semana – 30 horas; 1 mês – 120 horas.
Se não existir informação quanto ao número de dias, será considerada a duração mínima de 6 horas. Para
efeito de atribuição de pontuação, nas ações de formação com vários módulos é considerada, apenas, a
totalidade das horas das referidas ações.
6 - A participação em ações, cursos, congressos, colóquios e seminários que de acordo com o
avaliador não se enquadrem nos n.os 3 e 4 deste artigo, não serão considerados, devendo o avaliador
fundamentar a sua exclusão.
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7- A habilitação académica (HA) é avaliada pelo grau académico que o avaliado confirme possuir
à data da ponderação curricular segundo as ponderações abaixo indicadas:
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS E
PROFISSIONAIS DO AVALIADO

GRAU ACADÉMICO IGUAL AO

1 GRAU ACADÉMICO ACIMA DO

2 OU MAIS GRAUS ACADÉMICOS ACIMA

EXIGIDAS À DATA DA

EXIGIDO ATUALMENTE PARA

DO EXIGIDO ATUALMENTE PARA

INTEGRAÇÃO NA CARREIRA

INTEGRAÇÃO NA CARREIRA

INTEGRAÇÃO NA CARREIRA

1

3

5

PONTUAÇÃO

8 - O elemento valorização curricular é avaliada com uma pontuação de 1, 3 ou 5 valores, a qual
resulta da média ponderada das pontuações obtido da aplicação da fórmula referida no n º 1 deste artigo
e que é convertida na avaliação de 1, 3 ou 5, da forma que a seguir se indica:
RESULTADO OBTIDO DA APLICAÇÃO DA
FÓRMULA: VC = (3*FE+FG+HA)/5

PONTUAÇÃO

0 – 1,999

2 – 3,999

4-5

1

3

5

Artigo 10.º
Cargos ou funções de relevante interesse público
São considerados cargos ou funções de relevante interesse público:
a) Titular de órgão de soberania;
b) Titular de outros cargos políticos;
c) Cargos dirigentes;
d) Cargos ou funções em gabinetes de apoio aos membros do Governo ou equiparados;
e) Cargos ou funções em gabinetes de apoio aos titulares dos demais órgãos de soberania;
f) Cargos ou funções em gabinetes de apoio dos órgãos de governo próprio das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira;
g) Outros cargos ou funções cujo relevante interesse público seja reconhecido no respetivo
instrumento de designação ou de vinculação.

Artigo 11.º
Cargos ou funções de relevante interesse social
Constituem cargos ou funções de relevante interesse social:
a) Cargos ou funções em organizações representativas dos trabalhadores que exercem funções
públicas, designadamente a atividade de dirigente sindical;
b) Cargos ou funções em associações públicas ou instituições particulares de solidariedade
social;
c) Outros cargos ou funções cujo relevante interesse social seja reconhecido no respetivo
instrumento de designação ou vinculação.

Artigo 12º
Avaliação do elemento, cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido
interesse público ou relevante interesse social
1 - O exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse público
ou relevante interesse social é avaliada pela aplicação da seguinte fórmula: CDIPS =
(2*CD+2*CRIP+CRIS)/5; em que CDIPS, CD, CRIP, e CRIS designam respetivamente: Cargos
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dirigentes ou cargos de interesse público ou social; cargos dirigentes; cargos de reconhecido interesse
publico, e; cargos de relevante interesse social.
2 - A apreciação do factor cargos de dirigentes (CD) terá em consideração o tempo de exercício
de funções de dirigente para os avaliados da carreiras de grau de complexidade 3 e o tempo de exercício
de funções de chefia de unidades ou subunidades orgânicas ou exercício de funções de coordenação nos
termos legalmente previstos, para os avaliados das carreiras de grau de complexidade 1 e 2, segundo as
ponderações abaixo indicadas:
Exercício de cargos dirigentes ou exercício de funções de chefia de unidades

< 3 Anos

ou subunidades orgânicas ou exercício de funções de coordenação

> 3 Anose

6 Anos

< 6 Anos

PONTUAÇÃO

1

3

5

3 - A apreciação do factor cargos ou funções de reconhecido interesse público (CRIP) é avaliada pelo
número de vezes que o avaliado desempenhou algum dos cargos mencionados no artigo 10.º deste despacho,
com excepção para o mencionado na alínea c) – cargos dirigentes -, e pelo período temporal que
desempenhou o cargo ou função, de acordo com a formula: CRIP = (A1*Pontuação A1 + A2 * Pontuação
A2+ A3*Pontuação A3)/Nº total de cargos exercidos e segundo as ponderações abaixo indicadas:
Nº de cargos ou funções

Cargos ou funções de reconhecido interesse público

Pontuação

A1

< 3 Anos

1

A2

> 3 Anos e < 6 anos

3

A3

> 6 Anos

5

4 - A apreciação do factor cargos ou funções de reconhecido interesse público (CRRI) é avaliada
pelo número de vezes que o avaliado desempenhou algum dos cargos mencionados no artigo 11º deste
despacho. Na apreciação deste factor é tido em consideração o tempo no desempenho do cargo ou função,
de acordo com a seguinte formula: CRIP = (A1*Pontuação A1 + A2 * Pontuação A2+ A3*Pontuação
A3)/Nº total de cargos exercidos e segundo as ponderações abaixo indicadas:
Nº de cargos ou funções

Cargos ou funções de reconhecido interesse social

Pontuação

A1

< 3 Anos

1

A2

> 3 Anos e < 6 anos

3

A3

> 6 Anos

5

5 - O elemento exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse
público ou relevante interesse social é avaliada com uma pontuação de 1, 3 ou 5 valores, a qual resulta da
média ponderada das pontuações obtido da aplicação da fórmula referida no nº1 deste artigo e que é
convertida na avaliação de 1, 3 e 5 da forma que a seguir se indica:
RESULTADO OBTIDO DA APLICAÇÃO DA
FÓRMULA: (2*CD+2*CRIP+CRIS)/5
PONTUAÇÃO

0 – 1,999

2 – 3,999

4-5

1

3

5
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Artigo 13.º
Classificação e avaliação final
1 - A avaliação de desempenho por ponderação curricular respeita a escala qualitativa e quantitativa
prevista na Lei do SIADAP.
2 - Cada um dos elementos de ponderação curricular referidos no n.º 1 do artigo 3.º é avaliado com
uma pontuação de 1, 3 ou 5, de acordo com os critérios definidos neste despacho, não podendo, em qualquer
caso, ser atribuída pontuação inferior a 1.
3 - A avaliação final é o resultado da média ponderada das pontuações obtidas em cada um dos
elementos, ou conjuntos de elementos de ponderação curricular, referidos no n.º 1 do artigo 3.º, nos
seguintes termos:
a) Ao conjunto de elementos referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º é atribuída uma ponderação
de 10 %;
b) Ao elemento referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º é atribuída uma ponderação de 55 %;
c) Ao elemento referido na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º é atribuída uma ponderação de 20 %
d) Ao conjunto de elementos referido na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º é atribuída uma ponderação
de 15 %.
4 - Quando deva ser atribuída pontuação 1 ao conjunto de elementos referido na alínea d) do n.º 1
do artigo 3.º, as ponderações previstas no número anterior são alteradas nos seguintes termos:
a) A ponderação prevista na alínea b) sobe para 60 %;
b) A ponderação prevista na alínea d) desce para 10 %;
c) As ponderações previstas nas alíneas a) e c) mantêm–se.
5 - Do referido, resulta que, a Ponderação Curricular, bem como cada factor nele considerado, será
valorada através da aplicação da seguinte: PC = 0, 1*HAP + 0,55*EP + 0,2*VC + 0,15*ECD; em que
HAP, corresponde a Habilitação Académica e Profissional, EP, corresponde à Experiência Profissional,
VC, corresponde à Valorização Curricular e ECD, corresponde ao exercício de cargos dirigentes ou outros
cargos ou funções de reconhecido interesse público ou relevante interesse social.
6 - Quando for atribuída a pontuação 1 no item ECD, a fórmula referido no número anterior é alterada
para: PC = 0, 1*HAP + 0,6*EP + 0,2*VC + 0,10*ECD, mantendo-se os significados das siglas.
7 - As pontuações finais dos elementos da ponderação curricular, da avaliação final são expressas
até às centésimas e, quando possível, milésimas. Esta regra é extensiva a todos os cálculos realizados para
apuramento da avaliação final da ponderação curricular;
8 - As pontuações finais dos parâmetros e da avaliação final são expressos até às centésimas e,
quando possível, milésimas, devendo o número ser truncado e não arredondado.

Artigo 14.º
Expressão qualitativa da avaliação final
Nos termos da do n.º 1 do artigo 9.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2010 de 08Fev de Sua Ex.ª o
MEF, a expressão qualitativa da avaliação final da Ponderação Curricular é a que a seguir se indica:
DESEMPENHO

PONTUAÇÃO

RELEVANTE

4a5

ADEQUADO

2 a 3,999

INADEQUADO

1 a 1,999

O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
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ANEXO P – FICHA DE ATRIBUIÇÃO DE AVALIAÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
FICHA DE ATRIBUIÇÃO DE AVALIAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AVALIAÇÃO REFERENTE AO ANO DE:
(Conforme n.os 3, 5 e 6 do Artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007 de 28Dec)

U/E/O
CONSELHO DE COORDENAÇÃO DA AVALIAÇÃO
SA 1

Cmd Exército

SA 2

CmdPess

SA4

CID

SA 5

CFT

SA 3

CmdLog

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR
Nome
NMec

NIF

Carreira

Categoria

MOTIVO DA NÃO AVALIAÇÃO DO TRABALHADOR

(1)

(Breve Resumo)

Última avaliação dada nos termos da Lei nº 66/B 2007

Ano

de 28Dec ou das suas adaptações
Avaliação Final

Expressão Qualitativa

Expressão Quantitativa

CONFIRMAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA
Data

(2)

HOMOLOGAÇÃO
Data

O Cmdt/Dir/Chefe da U/E/O

O Presidente da Secção Autónoma

______________________

__________________________

______________

_________________

CONHECIMENTO DA ATRIBUIÇÃO DA AVALIAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO
Tomei conhecimento da homologação relativa à minha avaliação em _____/_____/_____
O avaliado,
NOTA: Este impresso é utilizado para comunicar a avaliação de desempenho atribuída a trabalhador que, no ano civil anterior, não
tenha reunido condições para a realização da avaliação de desempenho conforme os n.os 5 e 6 do Artigo 42.º da Lei nº 66-B/2007
de 28Dec.
(1)

Breve descrição das razões para a não avaliação do trabalhador.

(2)

Os valores a apresentar são arredondados às milésimas.

1.ª Série
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ANEXO Q – DESPACHO DE PUBLICITAÇÃO DA DIFERENCIAÇÃO

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO PORTUGUÊS
COMANDO DO PESSOAL
CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO
(EXEMPLO)

DESPACHO N.º _____ /CCA/_______
A alínea d), do n.º 1, do artigo 60.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, confere ao dirigente
máximo do serviço a competência para assegurar o cumprimento das regras estabelecidas no SIADAP
em matéria de percentagens de diferenciação de desempenhos;
A diferenciação de desempenhos é garantida pela fixação da percentagem máxima de 25% para
as avaliações de Desempenho Relevante, que incide sobre o número total de trabalhadores do MPCE e
de, entre estas, 5% do mesmo universo de trabalhadores para avaliações de Desempenho Excelente;
Nessa medida, para a avaliação de desempenho do ano de 2009, determino a atribuição da
percentagem máxima de 25% para as avaliações de Desempenho Relevante nos seguintes termos:
1. Trabalhadores do MPCE: é fixada a percentagem máxima por carreira, distribuída da seguinte
forma:

Carreiras

N.º total de
trabalhadores

Percentagem
máxima de
Desempenho
Relevante

Técnicos superiores e
especialistas de
informática

42

11

Assistentes técnicos e
técnicos de informática

95

24

Assistentes
Operacionais

27

6

2. A percentagem máxima de 5% para Desempenho Excelente incide sobre o mesmo universo
mencionado nos números anteriores.
3. As propostas de avaliação com menções de Desempenho Relevante, depois de validadas pelo
Conselho Coordenador de Avaliação e após terem sido dadas a conhecer aos avaliados, são presente
àquele Conselho, para o reconhecimento de Desempenho Excelente.
O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
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ANEXO R – MODELO DE RELATÓRIO SÍNTESE (Omitido)
ANEXO S – FICHA DE AVALIAÇÃO PREENCHIDA – SIADAP 3
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
TRABALHADORES (SIADAP 3)
FICHA DA AVALIAÇÃO

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
SERVIÇO: EXÉRCITO/COMANDO DO PESSOAL (a)
NIF (e)

6

0

0

0

2

1

6

1

0

1

1

1

1

(A preencher pelo avaliador)
Avaliador

JOAQUIM DOS SANTOS (c)

Cargo

CHEFE DE REPARTIÇÃO (d)

NIF (K)

1

1

1

1

1

Avaliado

RODRIGUES DA SILVA (f)

Categoria/carreira

ASSISTENTE TÉCNICO (g) / ASSISTENTE TÉCNICO (h)

Unidade orgânica

DARH (i)/RRRD (j)

NIF (K)

2

Período em avaliação

2

2

2

01JAN10 (l)

2

a

2

2

2

2

31DEC10 (m)

5. OBJETIVOS DA UNIDADE ORGÂNICA
Descrição dos objetivos da unidade orgânica
(n)

Objetivo N.º 1: Assegurar que o tempo médio de resposta a solicitações rececionadas seja no máximo de 25 a 30 dias úteis.

Objetivo N.º 2: Promover a expedição no mínimo de 30 a 40 % da correspondência oficial por correio eletrónico.

Objetivo N.º 3: Melhorar a qualidade de serviços prestados aos militares aos utentes da RRRD para que o grau de
satisfação seja de 80%.

1.ª Série
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AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO
DETERMINAÇÃO DO(S) INDICADOR(ES) DE MEDIDAS E CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO

Objetivo

Objetivo

Objetivo

superado

atingido

não atingido

(Pontuação 5) (Pontuação 3)

Objetivo(o1)

Garantir o acesso fácil e célere aos documentos arquivados.

Indicador de

Número anual de vezes que não se obtém um acesso imediato

medida (p1)

a documentos arquivados (5 dias úteis após a sua entrada

1

para arquivo) sem se saber o seu detentor.
Critérios de

Cumpre - 10 a 15

superação (q1)

Não cumpre - Mais de 15
Supera - Menos de 10

Objetivo (o2) Promover um fluxo sem falhas da correspondência e expediente.
Indicador de
medida (p 2)
2 Critérios de

Número anual de falhas de classificação e entrega de
correspondência e expediente.
Cumpre - 5 a 8 falhas

superação (q 2) Não cumpre - Mais de 8 falhas
Supera - Menos de 5 falhas

Objetivo (o3) Garantir a elaboração atempada de documentos (mapas,
apresentações, relatórios, etc.)
Indicador de

Nº anual de documentos entregues após a data estipulada.

3 medida (p3)
Critérios de

Cumpre - Entre quatro a seis

superação (q 3) Não cumpre - Mais de seis
Supera - Menos de quatro

O avaliador, em __ /____/ ___, ______________________________________
O avaliado, em __ /____/ ___, _______________________________________
Os objetivos n.º __ foram reformulados em __ /__ /__ constando anexo a esta ficha

O avaliador, em __ /____/ ___, ______________________________________
O avaliado, em __ /____/ ___, _______________________________________

Pontuação do Parâmetro

(Pontuação 1)
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1. A FICHA DE AVALIAÇÃO PREENCHIDA, como exemplo, representa um caso de
uma ficha de avaliação de um Trabalhador Civil da Carreira de Assistente Técnico e com a
Categoria de Assistente Técnico desempenhando o cargo na Repartição de Reserva, Reforma e
Disponibilidade da DARH.
2. No caso de outros Universos (UEO de outras Secções Autónomas - SA; outras Carreiras
e Categorias Profissionais) de avaliação, terão de ser adaptadas as instruções constantes destas
Normas Orientadoras.

3.INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA FOLHA DE ROSTO
(a) CMD DO EXÉRCITO; CMDPESS; CMDLOG; CID; CFT (seleccionar o caso aplicável)
(b) NIF DO EXÉRCITO
(c) NOME DO AVALIADOR
(d) CARGO EM Q.O.
(e) NIF DO AVALIADOR
(f) NOME DO AVALIADO
(g) CATEGORIA DO AVALIADO (identificar e inscrever o caso concreto)
(h) CARREIRA DO AVALIADO: TÉCNICO SUPERIOR; TÉCNICO DE INFORMÁTICA;
ASSIST ENT E T ÉCNICO; ASSISTENT E OPERACIONAL (seleccionar o caso
aplicável)
(i) UEO ORGÂNICA UM ESCALÃO ABAIXO DA ALÍNEA (a)
(j) UEO ORGÂNICA DOIS ESCALÕES ABAIXO DA ALINEA (a)
(k) NIF DO AVALIADO
(l) DATA DE INÍCIO A QUE SE REPORTA A AVALIAÇÃO
(m) DATA DO FIM A QUE SE REPORTA A AVALIAÇÃO
(n) PELO MENOS TRÊS OBJETIVOS (NÃO CONFUNDIR COM A MISSÃO NEM
COM AS TAREFAS) DA UNIDADE ORGÂNICA DEFINIDA NA ALÍNEA (j),
LEVANTADOS OU DEDUZIDOS DOS OBJETIVOS DEFINIDOS PELA UEO DA
ALÍNEA (i).

O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
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ANEXO T – FICHA DE AVALIAÇÃO – SIADAP 3
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
TRABALHADORES (SIADAP 3)
FICHA DA AVALIAÇÃO
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
SERVIÇO:
NIF

(A preencher pelo avaliador)
Avaliador
Cargo
NIF

Avaliado
Categoria / carreira
Unidade orgânica
NIF

Período em avaliação

a

6. OBJETIVOS DA UNIDADE ORGÂNICA
Descrição dos objetivos da unidade orgânica
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2. Parâmetros de Avaliação
2.1. Resultados
(A preencher no início de avaliação)

AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO
DETERMINAÇÃO DO(S) INDICADOR(ES) DE MEDIDAS E CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO

Objetivo
superado

Objetivo
atingido

Objetivo
não atingido

(Pontuação5)

(Pontuação3)

(Pontuação1)

Objetivo
Indicador (es)
1 de medida
Critérios de
superação
Objetivo
Indicador (es)
2 de medida
Critérios de
superação
Objetivo
Indicador (es)
3 de medida
Critérios
de superação
Objetivo
Indicador (es)
de medida
Critérios de
superação
Objetivo
Indicador (es)
de medida
Critérios de
superação
Objetivo
Indicador (es)
de medida
Critérios
de superação
O avaliador, em __ /____/ ___, _______________________________________
O avaliado, em __ /____/ ___, ________________________________________
Os objetivos n.º ____ foram reformulados em __ /__ /__ constando anexo a esta ficha
O avaliador, em __ /____/ ___, _______________________________________
O avaliado, em __ /____/ ___, ________________________________________

Pontuação do Parâmetro

1.ª Série
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2.2. COMPETÊNCIAS
(A preencher no início de avaliação)

(A preencher no final do período de avaliação)

COMPETÊNCIA ESCOLHIDA

N.º

DESIGNAÇÃO

AVALIAÇÃO
Competência

Competência

Competência

demonstrada a

demonstrada

não demonstrada

um nível elevado

ou inexistente

(Pontuação 5)

Obs: A descrição de cada competência e os comportamentos a
ela associados constantes das Listas de Competências
referem-se ao padrão médio exigível de desempenho
(Competência Demonstrada)

(Pontuação 3)

(Pontuação 1)

Pontuação do Parâmetro

O avaliador, em __ /____ /_____
_______________________________________________________________________
O avaliado, em __ /____ /______
_______________________________________________________________________

3. AVALIAÇÃO GLOBAL DO DESEMPENHO
PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO

A

B

PONTUAÇÃO

PONDERAÇÃO

RESULTADOS
COMPETÊNCIAS

DESEMPENHO RELEVANTE
AVALIAÇÃO FINAL - MENÇÃO QUALITATIVA

DESEMPENHO ADEQUADO
DESEMPENHO INADEQUADO

C (AxB)
PONTUAÇÃO PONDERADA
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4. FUNDAMENTAÇÃO DA MENÇÃO DE DESEMPENHO RELEVANTE

A avaliação com menção de "Desempenho Relevante":
Foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/ ____/_____, conforme
consta da respetiva Ata.
Não foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/ ____/ _____, conforme
consta da respetiva Ata, de cuja parte relevante se anexa cópia, tendo sido atribuída a menção de
"Desempenho_____________,

correspondendo a _____________________.

5. FUNDAMENTAÇÃO DA MENÇÃO DE DESEMPENHO INADEQUADO
Parâmetro Resultados:

Parâmetro Competências:

A avaliação com menção de "Desempenho Inadequado":
Foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/ ______/ _______,
conforme consta da respetiva Ata.
Não foi validada em reunião do Conselho Coordenador da Avaliação realizada em ___/ ______/ _______,
conforme consta da respetiva Ata, de cuja parte relevante se anexa cópia, tendo sido atribuída a menção de
"Desempenho ___________________________________, correspondendo _______________.
6. RECONHECIMENTO DO MÉRITO (DESEMPENHO EXCELENTE)
Foi reconhecido mérito (Desempenho Excelente) em reunião do Conselho Coordenador de Avaliação realizada
em ___/ _____/ _____, com os fundamentos que constam da respetiva Ata, de cuja parte relevante se anexa cópia.
7. JUSTIFICAÇÃO DE NÃO AVALIAÇÃO
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8. EXPETATIVAS, CONDIÇÕES E/OUREQUISITOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL

9. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO
Áreas a desenvolver

Ações de formação profissional a considerar

10. COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA AO AVALIADO
Observações:

Tomei conhecimento da minha avaliação em reunião de avaliação realizada em ___/ ___/ ___
O avaliado, _____________________________________________________________________________

11. HOMOLOGAÇÃO / DESPACHO DO DIRIGENTE MÁXIMO DO SERVIÇO

Aos ___/ _____/ ___, ____________________________________________________________________

12. CONHECIMENTO DA AVALIAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO / DESPACHO DO DIRIGENTE MÁXIMO
DO SERVIÇO

Tomei conhecimento da homologação/despacho do dirigente de nível superior relativo à minha avaliação em __/__/__.
O avaliado, _____________________________________________________________________________

O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
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ANEXO U - FICHA DE REFORMULAÇÃO DE OBJETIVOS
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
REFORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS
(A preencher pelo avaliador)
Avaliador
Avaliado
Período em avaliação

/

/

/

/

3. O(S) OBJETIVO(S) SEGUINTE(S) FOI (FORAM) REFORMULADO(S) PELOS MOTIVOS DESCRITOS PARA
CADA UM:
Objetivo n.º .
Motivo da reformulação:

Objetivo n.º .
Motivo da reformulação:

Objetivo n.º .
Motivo da reformulação:

4. PARÂMETRO RESULTADOS: (OBJETIVOS REFORMULADOS)
(A preencher no início do período de avaliação)
AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO
DETERMINAÇÃO DO(S) INDICADOR(ES) DE MEDIDAS E CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO

1

2

Objetivo
Objetivo
Objetivo
superado
atingido
não atingido
(Pontuação 5) (Pontuação 3) (Pontuação 1)

Objetivo
Indicador (es)
de medida
Critérios de
superação
Objetivo
Indicador (es)
de medida
Critérios de
superação
Objetivo

3

Indicador (es)
de medida
Critérios
de superação

Em reunião realizada em, ___/ _____/ _____

O avaliador _________________________________
O avaliado

_________________________________

O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 1/2011

1.ª Série

159

ANEXO V – FICHA DE PROCESSAMENTO DE AVALIAÇÃO PREENCHIDA

SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
FICHA DE PROCESSAMENTO DA AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO REFERENTE AO ANO DE:

1

U/E/O
2

CONSELHO DE COORDENAÇÃO DA AVALIAÇÃO

SA 1

Cmd Exército

SA4

CID

3

SA 2

CmdPess

SA 5

CFT

SA 3

CmdLog

1. Identificação do Avaliado
Nome
NMec
Carreira

NIF
4
Categoria

5

6

7
2. Avaliação de Desempenho

8

Pontuação Obtida no Parâmetro “RESULTADOS”

Expressão
Quantitativa

(retirada da coluna A (Pontuação) do ponto 3. da Ficha de Avaliação de
Desempenho)

Avaliação Final

Expressão
Qualitativa

Homologação

Despacho

Reclamação

Expressão
Quantitativa

12
Recurso
(3)

Expressão
Qualitativa

9
(1)

Conhecimento

10

(2)

Avaliação Final

(1)

11

(2)

13
Expressão
Quantitativa

14

15
(1)

17

16

3. Diagnóstico de Necessidades de Formação (4)

A preencher em folha anexa quando o quadro 9 da Ficha de
18 Avaliação de Desempenho
estiver preenchido.

4. Atribuição de Avaliação de Desempenho
Avaliação atribuída referente ao ano de:

(5)

19

(Última avaliação relevante dada nos termos da Lei nº 66/B 2007de 28 Dec
ou suas adaptações)

Avaliação Final

Expressão
Quantitativa

Expressão
Qualitativa

5. Motivo da não Avaliação do Trabalhador

Ano
20
(1)

21

22

(6)

(Breve Resumo)

23

Os valores a apresentar são arredondados às milésimas.
preencher Sim ou Não.
(3) A preencher quando diferente da Avaliação Final homologada, em
resultado de Reclamação ou Recurso.
(4) Conforme artigo 54.º da Lei nº 66-B/2007 de 28 de Dezembro.
(5) Avaliação Atribuída nos termos do n.º 6 art.º 42º da Lei 66-B 2007
de 28DEC
(6) A preencher somente em caso de não avaliação nos termos do n.º 5
do art.º 42 da Lei 66-B 2007 de 28 DEC fazendo uma descrição
sumária da razão da não avaliação do trabalhador.
(1)

(2) A

O Cmdt/Dir/Chefe

_______________________
________
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1-

Ano a que diz respeito a avaliação de desempenho.

2-

U/E/O a que pertence o trabalhador.

3-

Secção Autónoma a que pertence a U/E/O.

4-

Nome do trabalhador.

5-

Numero Mecanográfico do trabalhador.

6-

Numero de Identificação Fiscal do trabalhador.

7-

Carreira do trabalhador.

8-

Categoria do trabalhador.

9-

Pontuação obtida no parâmetro “RESULTADOS” (retirada da intersecção da linha “Resultados” com a coluna “A

– Pontuação” na caixa 3 “Avaliação Global do Desempenho” da Ficha de Avaliação do Desempenho). Deve ser truncada às milésimas.
10 -

Expressão Qualitativa da avaliação obtida pelo trabalhador (Excelente, Relevante, Adequado ou Inadequado).

11 -

Expressão Quantitativa da avaliação obtida pelo trabalhador (Valor retirado da caixa 3 “Avaliação Global do

Desempenho” da Ficha de Avaliação do Desempenho).
12 -

Data da homologação da avaliação de desempenho.

13 -

Data em que o trabalhador teve conhecimento da sua avaliação de desempenho.

14 -

Colocar “sim” caso tenha havido reclamação da avaliação obtida e “não” caso contrário.

15 -

Igual ao ponto anterior para o recurso.

16 -

Colocar a avaliação Qualitativa final no caso ter sido alterada a avaliação fruto de reclamação ou recurso, da mesma

forma que foi explanado no “n.º 10”.
17 -

Colocar a avaliação Quantitativa final no caso ter sido alterada a avaliação fruto de reclamação ou recurso, da mesma

forma que foi explanado no “n.º 11”.
18 -

Colocar, em folha anexa, o diagnóstico de necessidades de formação, tal como descrito na caixa 9 “diagnóstico de

necessidades de formação” da Ficha de Avaliação do Desempenho, conforme o descrito no art.º 54º da Lei 66-B 2007 de 28DEC.
19 -

Esta avaliação é atribuída aos trabalhadores que no ano anterior não tenham sido avaliados nos termos do SIADAP

por não reunir as condições necessárias reguladas no n.º 5 do art.º 42º da Lei 66-B 2007 de 28Dec (quem no ano civil anterior embora
tendo mais de 6 meses de relação jurídica de emprego público não tem os requeridos seis meses de serviço efetivo ou trabalhador que embora
tenha mais de 6 meses de relação jurídica de emprego público os mesmos não tenham sido prestados em contato funcional com o respetivo
avaliador e não tenha tido decisão favorável da SA a que o trabalhador pertence).
20 -

Ano a que se refere a atribuição da avaliação de desempenho, que releve, dada nos termos do SIADAP ou suas

adaptações (n.º 6 do art.º 42º da Lei 66-B 2007 de 28Dec).
21 -

Igual ao “ponto 10”.

22 -

Igual ao “ponto 11”.

23 -

Caso seja preenchida a caixa 4 desta Ficha deve justificar-se o motivo da não avaliação do trabalhador de uma forma

sintética.

O Presidente do Conselho de Coordenação e Avaliação do Exército, Eduardo Manuel Lima Pinto,
Tenente-General.
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ANEXO X – FICHA DE PROCESSAMENTO DE AVALIAÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
FICHA DE PROCESSAMENTO DA AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO REFERENTE AO ANO DE:

U/E/O
CONSELHO DE COORDENAÇÃO DA AVALIAÇÃO
SA 1

Cmd Exército

SA 2

CmdPess

SA4

CID

SA 5

CFT

SA 3

CmdLog

6. Identificação do Avaliado
Nome
NMec

NIF

Carreira

Categoria

7. Avaliação de Desempenho
Pontuação Obtida no Parâmetro “RESULTADOS”(retirada da
coluna A (Pontuação) do ponto 3. da Ficha de Avaliação de Desempenho) Expressão Quantitativa

(1)

Avaliação Final

Expressão Qualitativa

(1)

Homologação
Reclamação (2)

Despacho

Avaliação Final(3)

Expressão Qualitativa

Expressão Quantitativa

Conhecimento
Recurso

(2)

Expressão Quantitativa

(1)

8. Diagnóstico de Necessidades de Formação (4)
A preencher em folha anexa quando o quadro 9 da Ficha de Avaliação de Desempenho estiver preenchido.
9. Atribuição de Avaliação de Desempenho (5)
Avaliação atribuída referente ao ano de: (Última avaliação relevante
dada nos termos da Lei nº 66/B 2007de 28Dec ou suas adaptações)

Avaliação Final

Expressão Qualitativa

Ano
Expressão Quantitativa

(1)

10. Motivo da não Avaliação do Trabalhador (6)
(Breve Resumo)

(1)

Os valores a apresentar são arredondados às milésimas.
A preencher Sim ou Não.
(3)
A preencher quando diferente da Avaliação Final homologada, em resultado
de Reclamação ou Recurso.
(4)
Conforme artigo 54.º da Lei nº 66-B/2007 de 28 de Dezembro.
(5)
Avaliação Atribuída nos termos do n.º 6 art.º 42º da Lei 66-B 2007 de 28DEC
(6)
A preencher somente em caso de não avaliação nos termos do n.º 5 do art.º 42
da Lei 66-B 2007 de 28 DEC fazendo uma descrição sumária da razão da não
avaliação do trabalhador.

O Cmdt/Dir/Chefe

(2)

_____________________________________
___________________
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Comando das Forças Terrestres
Despacho n.º 402/2011
de 17 de Setembro de 2010
1 — Ao abrigo do n.º 4 do Despacho n.º 5 169/2010 de 01 de Março de 2010, do General Chefe do
Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2,ª série, n.º 57, de 23 de Março de 2010,
subdelego no Comandante da Zona Militar dos Açores, Major-General, Isidro de Morais Pereira, a
competência para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com
empreitadas de obras públicas, ate ao limite de € 50 000.
2 — A competência referida no numero anterior pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no
2.° comandante da Zona Militar dos Açores e nos comandantes das Unidades que se encontram na
dependência directa do Comandante da Zona Militar.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de Setembro de 2010, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo Comandante da Zona Militar dos Açores, que se
incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Comandante das Forças Terrestres, Vítor Manuel Amaral Vieira, Tenente-General.
Despacho n.º 403/2011
de 21 de Setembro de 2010
1 — Ao abrigo do n.º 4 do Despacho n.º 5 169/2010 de 1 de Março de 2010, do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 57, de 23 de Março de 2010,
subdelego no Comandante da Zona Militar da Madeira, Major-General Tiago Maria Ramos Chaves de
Almeida e Vasconcelos, a competência para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição
de bens e serviços com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 50 000.
2 — A competência referida no numero anterior pode ser subdelegada, no todo ou cm parte, no
2.° comandante da Zona Militar da Madeira e nos comandantes das Unidades que se encontram na
dependência directa do Comandante da Zona Militar.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de Setembro de 2010, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo Comandante da Zona Militar da Madeira, que se
incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Comandante das Forças Terrestres, Vítor Manuel Amaral Vieira, Tenente-General.
Despacho n.º 408/2011
de 21 de Outubro de 2010
1 — Ao abrigo do n.º 4 do Despacho n.º 5 169/2010 de 01 de Março de 2010, do General-Chefe do
Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 57, de 23 de Março de 2010,
subdelego no Comandante do Regimento de Lanceiros n.º 2, Coronel de Cavalaria, (04422384) Carlos
Manuel de Matos Alves, a competência para autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição
de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de Setembro de 2010, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo Comandante do Regimento de Lanceiros n.º 2 que
se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
O Comandante das Forças Terrestres, Vítor Manuel Amaral Vieira, Tenente-General.
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Direcção de Comunicações e Sistemas de Informação
Despacho n.º 407/2011
de 18 de Outubro de 2010
1 — Ao abrigo do n.º 2 do despacho n.º 10061/2010 de 17 de Maio de 2010, do Tenente-General
Comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª serie, n.º 114 de 15 de Junho
de 2010, subdelego no comandante do Regimento de Transmissões, Coronel Transmissões, Francisco
José Carneiro Bento Soares, a competência para autorizar e realizar despesas com a locação c
aquisição de bens e serviços ate ao limite de € 25 000.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de Setembro de 2010, ficando por este meio
ratificados todos os actos entretanto praticados pelo comandante do Regimento de Transmissões que se
incluam no âmbito desta delegação de competências.
O Director de Comunicações e Sistemas de Informação, Rui Manuel Xavier Fernandes Matias,
Major-General.

Brigada de Intervenção
Despacho n.º 401/2011
de 24 de Janeiro de 2010
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 25 977/2007, de
19 de Outubro de 2007 do Tenente-General Comandante Operacional, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 219 de 14 Novembro de 2007, subdelego no Comandante do Regimento de Infantaria n.º 13,
Coronel de Infantaria (02965384) António Martins Gomes Leitão, competências para autorizar e
realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras até € 12 500;
2 — Este despacho produz efeitos de 07 de Outubro de 2009 até 06 de Janeiro 2010.
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Alberto Martins Ferreira, Major-General.

Despacho n.º 404/2011
de 22 de Setembro de 2010
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 7 778/2010, de
06 de Abril de 2010 do Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 86 de 4 Maio de 2010, subdelego no Comandante do Regimento de Cavalaria n.º 6,
Coronel de Cavalaria (02938481) Jocelino do Nascimento Bragança Rodrigues, competências para
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras
até € 24 000;
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 29 de Julho de 2010, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo comandante do Regimento de Cavalaria n.º 6, que se incluam no
âmbito desta delegação de competências.
O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
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Despacho n.º 405/2011
de 22 de Setembro de 2010
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do Despacho n.º 7 778/2010, de
06 de Abril de 2010 do Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 86 de 4 Maio de 2010, subdelego no Comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea
n.º 1, Coronel Artilharia (08692982) José Domingos Sardinha Dias, competências para autorizar e realizar
despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras até € 24 000;
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 24 de Agosto de 2010, ficando por este meio ratificados
todos os actos entretanto praticados pelo comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1, que se
incluam no âmbito desta delegação de competências.
O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Brigada de Reacção Rápida
Despacho n.º 406/2011
de 23 de Setembro de 2010
1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 7 784/2010, de 6 de Abril de 2010, do Tenente-General
comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 86 de 4 de Maio de 2010,
subdelego no Comandante do 1.º BIPARA/TACRES/KFOR, Tenente-Coronel Infantaria Paraquedista
(14612188) Paulo Jorge Borges Simões de Abreu, competências para autorizar e realizar despesas com
a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, bem como praticar todos os
demais actos decisórios previstos no Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro até ao limite de € 24.939,89.
2 — O despacho produz efeitos a partir de 21 de Setembro de 2010.
O Comandante da Brigada de Reacção Rápida, Raul Luís de Morais Lima Ferreira da Cunha,
Major-General.
——————
III — PROTOCOLOS
Protocolo de Colaboração
entre o Exército Português – Brigada de Intervenção
e
Secr etaria-Geral do Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior
08 de Novembro de 2010
1. Preâmbulo
Considerando:
a) A colaboração que deve existir entre as variás Instituíções Públicas;
b) A necessidade de parqueamento das viaturas com cariz histórico;
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c) Que a Brigada de Intervenção está consciente do papel da actividade Histórica, como factor
de formação e cultura na Cidade de Coimbra;
d) Que a Brigada de Intervenção tem vindo a estabelecer, ao longo do seu historial, diversos
acordos em parcerias com outras Instutuíções, Associações e escolas, apresentando-se como referência
extremamente positiva na vida social do País;
2. Identificação das Partes
Entre:
A Brigada de Intervenção, doravante designada apenas por BrigInt, pessoa colectiva n.º 600 021
610, representada pelo Major-General, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Comandante da Brigada de
Intervenção, sedeada no Aquartelamento de Santana - Rua de Infantaria n.º 23 - 3000-219 Coimbra, na
qualidade de primeiro orturgante,
e
A Secretaria-Geral do Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior doravente
desiganda apenas por Secretaria-Geral, pessoa colectiva n.º 600 073 505, representada pelo seu
Secretário-Geral, Dr. António Raúl da Costa Torres Capaz Coelho, na qualidade de segundo ortorgante,
é celebrado o presente protocolo de colaboração, que se regerá pelas cláusulas seguintes, as quais
sem reservas declaram aceitar e integralmente cumprir.
3. Parte Dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
1. O presente Protocolo tem por objecto a colaboração entre a BrigInt e a Secretaria-Geral.
2. Tal colaboração traduz-se na autorização de utilização de um espaço para parqueamento de
6 viaturas de valor histórico, devidamente identificadas e descritas na cláusula n.º 2, pertencentes ao exMuseu Nacional da Ciência e Tecnologia - Doutor Mário Silva (MNCT), sito no Palácio Sacadura Botte,
Rua dos Coutinhos, nº 23, em Coimbra.
Cláusula 2.ª
(Identificação e Descrição das viaturas)
As viaturas do MNCT a parquear nas instalações do ex-Batalhão de Serviço de Saúde (ex-BSS),
sito no Prédio Militar n.º 7, Convento de Santa Clara (doravante designado apenas por PM07/Stª Clara) são
as seguintes:
1. Jaguar Preto, Mod. 420G-3,048, de 1968, de matrícula AL-59-25;
2. Cadilac Preto, série 75, Fleet Wood, de 1948, de matrícula HA-87-76;
3. Citroen Preto, DS 23 Injection Pallas, de 1973, de matrícula BM-12-12;
4. Fiat Preto, 2300, de matrícula II-33-51;
5. Land Rover Cinzento, Mod. Pichner Truch four Well Drive, de matrícula CB-21-35;
6. Peugeot, de matrícula QB-45-29.
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Cláusula 3.ª
(Obrigações do Exército Português)
A BrigInt compromete-se a:
1. Disponibilizar a utilização de 1 garagem, no PM07/Stª Clara, para parqueamento das 6 viaturas
de valor histórico, identificadas e descritas na cláusula 2.ª;
2. Coordenar com o Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior a data/hora de entrada
e parqueamento das viaturas referidas na cláusula 2.ª.
Cláusula 4.ª
(Obrigações da Secretaria-Geral)
A Secretaria-Geral do Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior compromete-se a:
1. Providenciar pelo transporte das viaturas até ao PM07/Stª Clara;
2. Zelar pelo cuidado e manutenção das mesmas;
3. Assumir a responsabilidade por tudo quanto se relacione com as viatturas;
4. Solicitar/Informar com a antecedência mínima de 2 dias úteis à BrigInt a necessidade de ir
ao PM07/Stª Clara.
Cláusula 5.ª
(Encargos Financeiros)
Da celebração do presente protocolo não resultam quaisquer encargos financeiros para as
partes Outorgantes.
Cláusula 6.ª
(Regras de Segurança)
O segundo Outorgante compromete-se a respeitar todas as regras de segurança em vigor na
Unidade Militar, bem como outras indicações que lhe sejam dadas pelo 1.º Outorgante no âmbito do
presente acordo.
Cláusula n.º 7
(Resolução e Denúncia)
1. O presente protocolo poderá ser resolvido a todo o tempo mediante acordo entre os Outorgantes.
2. Qualquer um dos Outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o efeito
comunicá-lo ao outro Outorgante com uma antecedência mínima de 15 dias, mediante carta registada. A
denúncia deverá ser fundamentada.
3. Ambos os Outorgantes prescindem de qualquer tipo de indemnização no âmbito do presente
protocolo.
4. Se qualquer acontecimento imprevisto e de força maior obrigar à interrupção do protocolo durante
a vigência deste nomeadamente por necessidades de interesse do 1.º Outorgante, a BrigInt fá-lo-á sem
que daí resulte o direito a qualquer indemnização.
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Cláusula n.º 8
(Vigência e entrada em Vigor)
1. O presente protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura.
2. O presente protocolo terá a validade de 1 ano, automaticamente renovável por iguais períodos,
salvo se for denunciado nos termos da cláusula anterior.
3. O presente protocolo cessará a sua vigência caso o PM07/Stª Clara seja alienado por qualquer
forma ou passe a ser afectado a outros fins.
Feito em duplicado, constituído por 8 cláusulas e contendo 5 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Coimbra, aos 8 dias de Novembro de 2010.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
O Secretário-Geral do Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Dr. António Raúl da
Costa Torres Capaz Coelho.

Protocolo de Colaboração
entre o Exército Português – Brigada de Intervenção
e
Ius Gentium Conimbridae/Centro de Direitos Humanos
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
06 de Novembro de 2010
1. Preâmbulo
Considerando:
a. A colaboração que deve existir entre as várias Instituíções Públicas e respectivas entidades
subsidiárias.
b. Que o Comando da Brigada de Intervenção, dada a excelente colaboração e apoio permanente
à Universidade de Coimbra, procura associar-se e participar nas actividades académicas, como parte
integrante da sociedade conimbricense;
c. Que a Brigada de Intervenção tem vindo a estabelecer, ao longo do seu historial, diversos
acordos e parcerias com outras Instutuíções, Associações e Escolas, apresentando-se como uma
referência extremamente positiva na vida social do País;
d. Que o e Ius Gentium Conimbridae/Centro de Direitos Humanos (IGC/CDH), instituto de
investigação e ensino da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), inclui no âmbito das suas
actividades o estudo, e valoração e promoção dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário
e dos Conflitos Armados (DIHCA), tendo sido o primeiro centro universitário nestes domínios em Portugal;
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e. A profícua experiência de trabalho conjunto entre o Centro de Direitos Humanos e o e Ius
Gentium Conimbridae (IGC/CDH), da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), e
outrora Brigada Ligeira de Intervenção (BLI), agora Brigada de Intervenção, que remonta ao ano de 2002;
f. Que a formação do Direito Internacional Humanitário e dos Conflitos Armados (DIHCA) se
iniciou em Coimbra com uma parceria entre o Ius Gentium Conimbridae/Centro de Direitos Humanos
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e a, então, Brigada Ligeira de Intervenção, na
sequência de uma necessidade identificada aquando do aprontamento de Forças Nacionais Destacadas
para a Bósnia-Herzegovina e Timor-Leste;
g. Que uma parceria do Comando da Brigada de Intervenção e o Ius Gentium Conimbridae/Centro
de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, permitirá um acompanhamento
permanente a nível Nacional e Internacional das preocupações e evoluções dos Direitos Humanos, e a sua
conexão com os conflitos armados e o DIHCA, com todas as vantagens que daí advêm;
h. Que a Brigada de Intervenção, face à sua história recente e tendo presente um futuro próximo
no âmbito do aprontamento de FND, terá todo o interesse em associar-se à formação no âmbito do DIHCA
que o IGC/CDH pretende levar a efeito;
i. Que esta parceria permitirá a associação à formação do DIHCA, possibilitando também que militares
da BrigInt que irão estar envolvidos em FND, possam melhorar os seus conhecimentos no âmbito do DIHCA;
j. Que o IGC/CDH permanentemente acompanha em fóruns Nacionais e Internacionais as
preocupações e evoluções dos Direitos Humanos;
2. Identificação das Partes
O Exército Português, através da Brigada de Intervenção, na qualidade de 1.º Outorgante,
pessoa colectiva n.º 600 021 610, representada pelo Major-General, José Carlos Filipe Antunes Calçada,
Comandante da Brigada de Intervenção, sedeada no Aquartelamento de Sant'Anna - Rua de Infantaria
n.º 23, em Coimbra, doravante designada apenas e só por Comando da Brigada de Intervenção,
e
O Ius Gentium Conimbridae/Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, na qualidade de 2.º Outorgante, pessoa colectiva n.º 504 699 237,
representado pelo Professor Doutor Vital Moreira, Director do Ius Gentium Conimbridae/Centro de
Direitos Humanos, sito no Pátio da Universidade, 3004-545 Coimbra, doravante designado apenas e só
por IGC/CDH.
Entendem celebrar o presente Protocolo de Colaboração, que se regerá pelas cláusulas seguintes,
as quais e sem reservas declaram aceitar e integralmente cumprir.
3. Parte Dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto do Protocolo)
1. O presente Protocolo de Colaboração, tem por objecto a colaboração entre o Exército Português,
através da Brigada de Intervenção, e o IGC/CDH.
2. Tal colaboração traduz-se na organização e participação de diversas actividades e eventos
académicos, bem como na disponibilização de meios logísticos para a realização dessas actividades e
eventos.
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Cláusula 2.ª
(Obrigações do Exército Português)
O Exército Português, através do Comando da Brigada de Intervenção, compromete-se a:
a. Sempre que solicitado para o efeito pelo IGC/CDH, dentro das disponibilidades colaborar em
actividades de âmbito académico, nomeadamente palestras, conferências, workshops e investigação
científica que aquele Instituto venha a realizar, nomeadamente, disponibilizando militares da BrigInt, com
formação e experiencia na área;
b. Permitir, sempre que possível, a utilização de espaços, a designar, para o IGC/CDH realizar
actividades e eventos académicos;
c. Diligenciar junto das entidades competentes no sentido de facilitar o intercâmbio entre estas
e o IGC/CDH na realização de eventos de carácter académico;
d. Divulgar os eventos organizados pelo IGC/CDH.
Cláusula 3.ª
(Obrigações do IGC/CDH)
O IGC/CDHcompromete-se a:
a. Sempre que solicitado para o efeito pelo Cmd da BrigInt, dentro das disponibilidades, colaborar
em palestras, conferencias e outros eventos;
b. Garantir gratuitamente a participação de militares na formação de DIHCA, em número a
definir em função do curso;
c. Garantir a redução, a militares em valor a definir em função do curso, nas propinas
anuais/mensais estabelecidas pelo IGC/CDH em qualquer dos cursos que aquele Instituto ministra;
d. Divulgar os eventos organizados pela BrigInt.
Cláusula 4.ª
(Encargos Financeiros)
Da celebração do presente protocolo não resultam quaisquer encargos financeiros para ambos os
outorgantes.
Cláusula 5.ª
(Regras de Segurança)
Os outorgantes comprometem-se a respeitar todas as regras de segurança e de utilização em vigor
nomeadamente na Unidade Militar (Aquartelamento de Santana), bem como outras indicações que sejam
estabelecidas no âmbito do presente protocolo.
Cláusula n.º 6
(Resolução, Suspensão e Denúncia)
a. O presente protocolo poderá ser resolvido a todo o tempo, não havendo lugar a qualquer tipo
de indemnização.
b. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo, o incumprimento do mesmo ou
a existência de incidente grave que viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre os
outorgantes;
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c. Qualquer um dos Outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o efeito
comunicá-lo ao outro outorgante com uma antecedência mínima de quinze dias, mediante carta
registada;
d. O primeiro outorgante reserva-se o direito de suspender ou resolver unilateralmente a execução
do presente protocolo, mediante a simples declaração e com efeitos imediatos, se o interesse público e a
Defesa nacional assim o exigirem, nomeadamente durante a ocorrência de exercícios, treinos, missões,
preparações operacionais, estados de segurança e outras actividades militares ou de interesse público, não
havendo por isso lugar a qualquer tipo de indemnização.
Cláusula n.º 7
(Entrada em Vigor e Vigência do Protocolo)
1. O presente protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura.
2. O presente protocolo terá a validade de 1 ano, automaticamente renovável por iguais períodos,
salvo se for denunciado nos termos da cláusula anterior.

Feito em duplicado, constituído por sete cláusulas e contendo 7 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Coimbra, 06 de Novembro de 2010.
Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
A direcção do Ius Gentium Conimbridae Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
Professor Doutor Vital Moreira.

Protocolo de Colaboração
entre o Exército Português – Brigada de Intervenção
e
Círculo de Cultura Portuguesa
30 de Setembro de 2010
1. Preâmbulo
considerando que:
a) Que a Brigada de Intervenção tem interesse em apoiar entidades promotoras de conteúdos
culturais e em promover parcerias que contribuam para o desenvolvimento cultural da sociedade;
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b) Que o Círculo de Cultura Portuguesa tem por objecto promover e afirmar a cultura portuguesa,
nas suas mais diversas formas de expressão, bem como, a qualidade e diversidade dos recursos que a
moldam, através de iniciativas que visem a valorização desses recursos;
c) Que a Brigada de Intervenção tem vindo a estabelecer, ao longo do seu historial, diversos
acordos e parcerias com outras Instutuíções, Associações e Entidades, apresentando-se como uma
referência extremamente positiva na vida social do País.
2. Identificação das Partes
Entre:
O Exército Português, através da Brigada de Intervenção, doravante designada apenas por
BrigInt, pessoa colectiva n.º 600 021 610, representada pelo Major-General, José Carlos Filipe Antunes
Calçada, Comandante da Brigada de Intervenção, sedeada no Aquartelamento de Santana - Rua de
Infantaria n.º 23 - 3000-219 Coimbra, na qualidade de primeiro Outorgante,
e
O Círculo de Cultura Portuguesa, daqui por diante designado CCP, associação de direito privado
sem fins lucrativos, contribuinte n.º 507 185 773, com sede na Avenida Elísio de Moura, 59 – 6.º Dto., em
Coimbra, representado neste acto por Armando José de Carvalho Rodrigues Pereira e Deolindo Leal
Pessoa na qualidade de segundo Outorgante,
é celebrado o presente protocolo de colaboração, que se regerá pelas cláusulas seguintes, as quais
sem reservas declaram aceitar e integralmente cumprir.

3. Parte Dispositiva
Cláusula 1.ª
(Objecto)
O presente Protocolo tem por objecto a colaboração entre a BrigInt e o Círculo de Cultura
Portuguesa. Tal colaboração traduz-se na autorização de utilização gratuita:.
1. Do espaço anteriormente ocupado pelo Museu Militar nas instalações do ex-Batalhão de
Serviço de Saúde (ex-BSS) sito Prédio Militar n.º 7, Convento de Santa Clara (doravante designado apenas
por PM07/Stª Clara) para instalação da sede do CCP e desenvolvimento das suas actividades culturais,
nomeadamente nos domínios da música, da dança, das artes performativas, etc.
2. De espaços do PM07/Stª Clara para utilizações pontuais para actividades culturais que o
CCP pretenda desenvolver e que serão objecto de autorização específica e pontual a analisar caso a
caso.
Cláusula 2.ª
(Obrigações do Exército Português)
A BrigInt compromete-se a permitir a utilização gratuita do espaço referido na cláusula 1.ª.
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Cláusula 3.ª
(Obrigações do Círculo de Cultura Portuguesa)
O Círculo de Cultura Portuguesa compromete-se a:
1. Ocupar o espaço, apenas, enquanto o PM07/Stª Clara. não seja alienado por qualquer forma
ou passe a ser afectado a outros fins;
2. Zelar pela manutenção e boas condições de utilização das instalações e a solicitar autorização
ao Comando BrigInt para a realizar de qualquer benfeitoria.
3. Assumir todas as responsabilidades e encargos resultantes da utilização das instalações.
4. Permitir a visita às instalações quando solicitado pelo Comando da BrigInt.
Cláusula 4.ª
(Desocupação das Instalações)
A desocupação das instalações por força do motivo indicado no n.º 1 da cláusula anterior
deverá ser comunicada ao Círculo de Cultura Portuguesa com a brevidade possível, devendo ser
tomada em consideração a necessidade de desocupação por parte do Exército, assim como, as
necessidades por parte do Círculo de Cultura Portuguesa, nunca podendo o prazo para
desocupação exceder 30 dias, salvo se outro acordo for feito com a entidade adquirente do
PM07/Stª Clara
Cláusula 5.ª
(Encargos Financeiros)
Da celebração do presente protocolo não resultam quaisquer encargos financeiros para as partes
outorgantes.
Cláusula 6.ª
(Regras de Segurança)
O segundo outorgante compromete-se a respeitar todas as regras de segurança em vigor na Unidade
Militar, bem como outras indicações que lhe sejam dadas pelo 1.º outorgante no âmbito do presente acordo.
Cláusula n.º 7
(Resolução e Denúncia)
1. O presente protocolo poderá ser resolvido a todo o tempo mediante acordo entre os Outorgantes.
2. Qualquer um dos Outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o efeito
comunicá-lo ao outro Outorgante com uma antecedência mínima de 15 dias, mediante carta registada. A
denúncia deverá ser fundamentada.
3. Ambos os Outorgante prescindem de qualquer tipo de indemnização no âmbito do presente
protocolo.
4. Se qualquer acontecimento imprevisto e de força maior obrigar à interrupção do protocolo durante
a vigência deste, nomeadamente por necessidades de interesse do 1.º Outorgante, a BrigInt fá-lo-á sem
que daí resulte o direito a qualquer indemnização.
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Cláusula n.º 8
(Vigência e entrada em vigor)
1. O presente protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura.
2. O presente protocolo terá a validade de 1 ano, automaticamente renovável por iguais períodos,
salvo se for denunciado nos termos da cláusula anterior.
3. O presente protocolo cessará a sua vigência caso o PM07/Stª Clara seja alienado por qualquer
forma ou passe a ser afectado a outros fins, nas condições referidas na cláusula 4.ª.
Feito em duplicado, constituído por oito cláusulas e contendo 7 páginas, que irão ser assinadas e
rubricadas por ambos os Outorgantes, ficando cada um dos Outorgantes com um exemplar.
Assim o outorgaram, em Coimbra, aos 30 dias de Setembro de 2010.

Pelo Primeiro Outorgante:
O Comandante da Brigada de Intervenção, José Carlos Filipe Antunes Calçada, Major-General.
Pelo Segundo Outorgante:
A direcção do Círculo de Cultura Portuguesa, Armando José de Carvalho Rodrigues Pereira e
Deolindo Leal Pessoa.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Luís Pinto Ramalho, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 01/31 DE JANEIRO DE 2011
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de ouro de serviços
distintos, ao abrigo do disposto nos artigos 14.º e 38.º, n.º 2, 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 13.º, n.º1, do mesmo diploma legal, o
MGen (62623965) Fernando Constantino Pinto da Silva.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de ouro de serviços
distintos o MGen (03212179) João Ernesto Vela Bastos, ao abrigo do disposto nos artigos 14.º e 38.º,
n.º 2, 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 13.º, n.º 1, do mesmo diploma legal.
(Por despacho de 05 de Janeiro de 2011)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o MGen (19519074) João Manuel Santos de Carvalho.
(Por despacho de 14 de Setembro de 2010)

Manda do Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, nos termos do disposto nos artigos 16.º, alínea a) e 38.º, n.º 2, 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 13.º, n.º 1, do mesmo diploma legal, o
MGen (01676974) Jorge de Jesus Santos.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

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 no artigo 13.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.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, conceder a medalha de serviços distintos, grau prata, ao
Cor Tir Cav (01354980) José Carlos Filipe Antunes Calçada.
(Por despacho de 02 de Março de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o Cor AdMil (13687877) Francisco António Coelho Nogueira.
(Por despacho de 02 de Agosto de 2010)

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 1
do artigo 34.°, atento o disposto nos artigos 13.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º, todos do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, conceder a medalha militar de serviços distintos,
grau prata, ao Cor Cav (03009380) Alberto Sebastião Neves Marinheiro.
(Por despacho de 19 de Outubro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o Cor Inf (18944077) António Manuel Felício Rebelo Teixeira.
(Por despacho de 02 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o Cor Inf (11063282) António Martins Pereira.
(Por despacho de 31 de Agosto de 2010)

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 na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º, todos do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, conceder a medalha de serviços distintos, grau prata, ao
Cor Cav (12601578) José Carlos Cordeiro Augusto.
(Por despacho de 19 de Outubro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o TCor Eng (00907086) João Paulo de Almeida.
(Por despacho de 15 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o TCor Art (08431388) Luís Manuel Ricardo Monsanto.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o TCor Inf (07398786) Nuno Manuel Romana Pires Barão.
(Por despacho de 15 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o TCor Inf (04436085) Pedro Manuel Pessanha de Almeida Duarte.
(Por despacho de 04 de Agosto de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o TCor Tm (13847087) Paulo Fernando Viegas Nunes.
(Por despacho de 30 de Agosto de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o TCor Inf “OE” (15249290) Domingos Jorge Fernandes Rodrigues.
(Por despacho de 19 de Abril de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o TCor SGE (01795078) Arlindo Henrique Guedes Costa
Castanheira.
(Por despacho de 30 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o Maj Eng (13183591) José Manuel Silva.
(Por despacho de 15 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o Cap Art (08498494) Rui César Sequeiro Heleno.
(Por despacho de 20 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau prata, o Ten TPesSecr (08119093) Luís Manuel Domingues Graça.
(Por despacho de 15 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 17.º
e 34.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, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau cobre, o SCh Eng (00333982) Fernando Augusto Pinto.
(Por despacho de 15 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 17.º
e 34.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, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau cobre, o SAj AdMil (12175184) Paulo Alexandre Veloso Gonçalves.
(Por despacho de 29 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 17.º
e 34.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, condecorar com a medalha militar de
serviços distintos, grau cobre, o 1Sarg Aman (00532274) Adelino Armando Alves Correia.
(Por despacho de 01 de Outubro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
1.ª classe, nos termos do disposto nos artigos 22.º, alínea a), 23.º, n.º 2 e 38.º, n.º 2, 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 20.º, do mesmo diploma
legal, o MGen (13563874) Adelino Rosário Aleixo.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
1.ª classe, nos termos do disposto nos artigos 22.º, alínea a), 23.º, n.º 2 e 38.º, n.º 2, 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 20.º, do mesmo diploma
legal, o MGen (19278675) José António Henriques Dinis.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe de Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
1.ª classe, nos termos do disposto nos artigos 22.º, alínea a), 23.º, n.º 2 e 38.º, n.º 2, 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 20.º, do mesmo diploma
legal, o Cor Tm (10645583) Nelson Martins Viegas Pires.
(Por despacho de 16 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
1.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 316/02, de 27 de Dezembro, o Cor Inf (17727381)
António Pedro da Silva Tomé Romero.
(Por despacho de 19 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 20.º, 22.º,
23.º e 34.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, condecorar com a medalha de mérito
militar, 2.ª classe, o TCor Tm (09304085) José Augusto dos Santos Rodrigues.
(Por despacho de 16 de Julho de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
2.ª classe por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, o TCor Inf “Cmd”
(15424885) Paulo Alexandre de Jesus Castro Rodrigues.
(Por despacho de 10 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 20.º, 22.º,
23.º e 34.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, condecorar com a medalha de mérito
militar, 2.ª classe, o TCor Inf (04257987) João Alberto Gonçalves Domingos.
(Por despacho de 14 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
2.ª classe por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, o Maj Art
(15821390) Eugénio António Ferrão Correia Gil.
(Por despacho de 10 de Dezembro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
2.ª classe por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, o Maj Art
(02166088) Fernando Reinaldo Ferreira Martinho.
(Por despacho de 29 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 20.º, 22.º,
23.º e 34.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, condecorar com a medalha de mérito
militar, 2.ª classe, o Maj Eng (23222293) Artur Jorge Espada Caracho.
(Por despacho de 15 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
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 316/02, de 27 de Dezembro, o Cap Art
(01685694) Simão Pedro da Costa Sousa.
(Por despacho de 19 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
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 316/02, de 27 de Dezembro, o Cap Inf “Cmd”
(13481297) José Edgar Ferreira Raínho de Carvalho.
(Por despacho de 29 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
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 316/02, de 27 de Dezembro, o SCh Inf
(17561184) José Álvaro Duarte.
(Por despacho de 29 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
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 316/02, de 27 de Dezembro, o SCh SGE
(01266777) José Manuel do Carmo da Silveira.
(Por despacho de 10 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
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 316/02, de 27 de Dezembro, o SCh Cav
(14433584) Honório José Garcia Rodrigues.
(Por despacho de 10 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
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 316/02, de 27 de Dezembro, o SAj SGE
(14525085) Ângelo António Gouveia Duarte.
(Por despacho de 10 de Dezembro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
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 316/02, de 27 de Dezembro, o SAj Art
(16980388) Domingos António Pestana Dias.
(Por despacho de 19 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
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 316/02, de 27 de Dezembro, o SAj Inf (06854087)
Victor Manuel Abelha Pires.
(Por despacho de 29 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 20.º, 22.º,
23.º e 34.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 condecorar com a medalha de mérito
militar, de 4.ª classe, o 1Sarg Eng (19172791) Pedro Miguel Azenha Moço.
(Por despacho de 15 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
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 316/02, de 27 de Dezembro, o 1Sarg Art
(19231091) Rodolfo Ricardo Rosmaninho dos Reis Giesteira.
(Por despacho de 10 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de
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 316/02, de 27 de Dezembro, o 1Sarg Cav
(03959593) José Augusto Ramos Ferreira.
(Por despacho de 10 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, primeira classe, o MGen (18269174) João Miguel de Castro Rosas Leitão.
(Por despacho de 14 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, primeira classe, o MGen (02498480) Isidro de Morais Pereira.
(Por despacho de 02 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, segunda classe, o TCor Inf (03572379) Artur Carabau Brás.
(Por despacho de 18 de Outubro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, segunda classe, o TCor Inf (00056185) Paulo Jorge dos Santos Veloso.
(Por despacho de 31 de Agosto de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, segunda classe, o TCor Inf (14752086) Lúcio Manuel Soeiro Marinho de Campos.
(Por despacho de 15 de Outubro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, terceira classe, o Cap TPesSecr (06036884) João de Oliveira e Cunha.
(Por despacho de 13 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, terceira classe, o SMor Para (18883471) Eduardo Manuel Rodrigues.
(Por despacho de 01 de Outubro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, quarta classe, o SCh Cav (00559781) Vasco Manuel Gomes Machado.
(Por despacho de 06 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, quarta classe, o SAj Inf (09693584) Jorge Manuel de Almeida Valadares.
(Por despacho de 14 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, quarta classe, o SAj Eng (11500585) Fernando Duarte Portela Martins.
(Por despacho de 15 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, quarta classe, o SAj SGE (19276685) Rui Manuel Silva Lopes.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, quarta classe, o SAj Para (12421384) Nuno Manuel dos Santos Lopes da Silva.
(Por despacho de 30 de Agosto de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, quarta classe, o SAj SGE (05377486) António Alexandre Nobre Evaristo.
(Por despacho de 28 de Outubro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha Cruz de São
Jorge, quarta classe, o SAj Eng (12251790) Rui Manuel Inácio Martins.
(Por despacho de 15 de Setembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso Henriques Mérito do Exército de 1.ª classe, ao abrigo do disposto nos artigos 26.º e 38.º, n.º 2, 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 Cor Inf (02054282) João Otílio Passos Gonçalves.
(Por despacho de 16 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso Henriques Mérito do Exército de 1.ª classe, ao abrigo do disposto nos artigos 26.º e 38.º, n.º 2, 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 Cor Tm (07519581) Rui Manuel Nunes Pinto.
(Por despacho de 30 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o TCor Med (05156982) Rui Adriano André da Silva Santos.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o TCor Art (02951882) José Fernando Duque Luciano Paulo.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o TCor AdMil (05581685) Carlos Manuel Barbas Fernandes.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o TCor Inf (07221881) Rui Manuel Mendes Dias.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o TCor SGE (04810878) Joaquim Pereira Marques.
(Por despacho de 16 de Dezembro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o TCor Inf (14223887) Gualdino Lopes Antão.
(Por despacho de 16 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o TCor SGE (05551080) António Manuel Lopes.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, ao abrigo do disposto nos artigos 26.º, 27.º e 38.º, n.º 2,
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 SGE (16236678) Ricardo Augusto Correia.
(Por despacho de 22 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o TCor TMMEL (045142-L) José Manuel da Silva Marques.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj TExpTm (19032577) Carlos Alberto da Mata Mendes Henriques.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj Inf (19973689) Joaquim José Mendes Corista.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj Inf (10194690) António Carlos Cara Nova de Góis Cachopo.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do disposto nos artigos 26.º, n.º 1 e n.º 2, 27.º,
n.º 1, 34.º, n.º 3 e 38.º, n.º 2, 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, o Maj Art ( 17234789) João Afonso Góis Pires.
(Por despacho de 03 de Janeiro de 2011)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj SGE (03240778) Albano de Sousa Covas.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj SGE (01782778) José Manuel Lombo.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj Cav (11097885) Jorge Manuel Pires Clérigo.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj TManMat (15853981) João Manuel da Silva Dias.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj TExpTm (04478283) José António Ferreira Rosa.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj TManMat (16845083) Rogério Paulo dos Santos Folgado.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj SGE (13385179) José Adérito Rodrigues.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 2.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Maj Art (10569790) Armando Manuel Leal Simões.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Cap TPesSecr (05188286) Júlio Francisco Vital Neves.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Cap Inf (09266294) Bruno Miguel Clara Fernandes Gaspar Mendes.
(Por despacho de 16 de Dezembro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Cap Inf (01102495) João Nuno Saraiva Mota de Albuquerque.
(Por despacho de 16 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Cap Inf (08545193) Jorge Leonardo Borges Gonçalves Soares.
(Por despacho de 16 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Cap TPesSecr (11434682) José Carlos da Cruz Ferreira.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Cap Inf (12965997) Hugo Ricardo Almeida Marques.
(Por despacho de 29 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Cap TPesSecr (00424291) Eduardo Vital da Cunha Vilarinho.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o Ten Eng (09063901) José Pedro Pais de Oliveira Fernandes Basto.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SMor Med (01377182) José Manuel Rodrigues Galo.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SMor Inf (15246181) Joaquim José Esturrica Garcia.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SCh Mat (10059881) Lourenço José Ferreira Rato.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SCh Mat (03688684) José Manuel Rodrigues Gomes da Costa.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Mat (06618081) António Manuel Lopes Dias Ribeiro.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Cav (09064783) Jorge Manuel Trindade Barata.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Art (03161685) António Luís Pereira Serôdio.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Tm (14602082) José Manuel Correia de Oliveira.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Eng (14556885) Manuel Mário Velho Neves da Costa.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Mat (00257885) Vasco Manuel Guedes de Melo Matias.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj SGE (19328285) Hélio Francisco Noruegas Roldão.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Tm (05664786) José Alcídio Martins Teixeira.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Eng (01307487) Luís Manuel da Silva Carvalho dos Santos.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Mat (09862586) João Fernando Santos Abrantes.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Art (05885288) Paulo Jorge Rodrigues Morais.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Art (12152490) Victor Manuel Martins do Nascimento.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o SAj Art (03137789) Paulo Manuel Oliveira Maia.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o 1Sarg Eng (06824391) Paulo Nuno Ferreira Esteves.
(Por despacho de 16 de Outubro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o 1Sarg Aman (17414885) Mário José Camasão Silva.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o 1Sarg Eng (21831892) Carlos Manuel Pereira Rodrigues.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o 1Sarg Cav (03992994) Vítor Manuel Sousa da Costa.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o 1Sarg Mat (29465192) Rui Pedro da Silva Carvalho.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o 1Sarg AdMil (09987400) Simão José Marques Campos.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, o 1Sarg AdMil (10157800) Luís Carlos Pinto Fajardo.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Condecorados com a Medalha de Ouro de Comportamento Exemplar, por despacho da data que
se indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, os seguintes militares:
SMor Inf (01780579) José Miguel Veloso.
(Por despacho de 13 de Dezembro de 2010)

Cor Inf (15362683) Luís Filipe C. Adrião Monteiro;
TCor Inf (00721880) Américo Fernando Carreira Martins;
SMor Art (02800280) António Manuel Fialho Fortunato;
SCh Art (18368080) João Carlos Pires Rodrigues da Silva;
SCh Inf GNR (1826117) Joaquim Torres Quiteres;
Cb Inf GNR (1826164) Abel Gonçalves Esteves.
(Por despacho de 14 de Dezembro de 2010)

TCor Inf GNR (1850022) José Manuel Amaral Grisante;
TCor Inf GNR (1860012) José Fernando Magalhães Gaspar;
TCor Cav GNR (1850010) Manuel João de Barros Gonçalves;
Maj Inf GNR (1826184) Jorge Manuel Monteiro Freitas;
SMor Inf GNR (1826183) João Vaz Gomes;
SCh Inf GNR (1826052) António Augusto Bento;
SCh Inf GNR (1826067) António dos Santos Reigada;
SCh Inf GNR (1826119) Norberto Correia Militão;
SCh Cav GNR (1820504) Fernando Carlos A. Ferreira;
SAj Inf GNR (1826023) Amândio Manuel da Rocha Oliveira;
CbCh Inf GNR (1816081) António Maroco Quelhas;
CbCh Inf GNR (1820125) José Maria Gonçalves;
Cb Inf GNR (1820196) Guilharmino José Taveira;
Cb Inf GNR (1820212) José Carlos Pinto Morais;
Cb Inf GNR (1820219) Fernando Lobão Vilas Boas;
Cb Inf GNR (1820750) José Francisco Soares Alves;
Cb Inf GNR (1826076) Quintino Octávio Rodrigues Reis;
Cb Tm GNR (1820199) Gil Justino Reigada Teixeira;
Cb Mat GNR (1820327) José Manuel Lopes Madureira.
(Por despacho de 20 de Dezembro de 2010)
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Cor AdMil (11881779) José Manuel Lopes Afonso.
(Por despacho de 22 de Dezembro de 2010)

Condecorados com a Medalha de Prata de Comportamento Exemplar, por despacho da data que
se indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, os seguintes militares:
Cab Inf GNR (2010161) Beltrão António B. Mourato.
(Por despacho de 7 de Outubro de 2009)

Cap Cav (03918794) Pedro Nuno Antunes Ferreira;
Cap Cav (02588495) Hugo Duarte Benevides Pamplona de Sousa;
Cap Cav (02647195) Duarte Miguel de Carvalho Cigre;
Cap AdMil (05630394) José António Lourenço Campos Ramos;
SAj Mat (12674085) Hélder Manuel Coelho Marinho;
1Sarg Art (04976295) Nuno Miguel de Sousa Moreira;
1Sarg Art (20600493) Nélson Cardoso Sarraipa;
1Sarg Cav (26969893) António Manuel Gomes Fustino;
1Sarg Mat (14634294) António do Nascimento Bastos.
(Por despacho de 6 de Dezembro de 2010)

Maj Cav (37362693) José António Carvalho de Sousa Rosa;
Maj Cav (03596091) Bernardo L. da Silveira e Lorena L. da Ponte;
Cap Inf (01597594) João Francisco Dias Pimenta;
Cap Inf (15360694) Jorge Miguel Simões Pereira;
Cap Inf (06405694) Ricardo Manuel dos Santos Camilo;
Cap Inf (17669994) Rui Manuel Gonçalves de Moura;
Cap Eng (11632695) Fernando Jorge Dias Malta;
Cap Eng (17867695) Ana Maria C. Ferreira da Silva Correia;
Cap Eng (15803595) João Manuel Pinto Correia;
Cap Eng (01744894) Aníbal Fernandes do Nascimento;
Cap Tm (11866594) Paulo Jorge da Silva Carvalho;
Cap SAR (12394088) Luís Manuel M. Almeida Ferreira;
SAj Cav (04593291) Mário João Valério Alho;
1Sarg Inf (37278493) Célio José B. Alves;
1Sarg Inf (19531594) Luís Miguel Verde Marcos;
1Sarg Inf( 08187494) Vasco José Miguel dos Santos;
1Sarg Inf (05088187) António Manuel G. Rodrigues;
1Sarg Eng (23468393) Hugo Alexandre dos Santos Fragoso;
1Sarg Tm (22030391) José Luís Silva Elias;
1Sarg Tm (25670091) José Carlos Almeida da Silva;
1Sarg Mat (29333192) José Manuel da Silva Pereira;
1Sarg Med (37606091) Elizabete Macieira Barreira;
1Sarg Mat (01239893) Hugo Miguel P. da Costa Figueiredo;
Cb Inf GNR (1950094) António Manuel Oliveira Peixoto.
(Por despacho de 15 de Dezembro de 2010)

Maj Inf (19973689) Joaquim José Mendes Corista.
(Por despacho de 20 de Dezembro de 2010)

16

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2011

2.ª Série

Condecorados com a Medalha Cobre de Comportamento Exemplar, por despacho da data que se
indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, os seguintes militares:
1Sarg Tm (08193799) Paulo Jorge Ferreira de Bastos;
2Sarg Inf (10213004) Fábio Daniel Rodrigues Durão;
2Sarg Cav (03817804) José Bruno Ferreira Pereira;
CbCh Inf GNR (1866076) Manuel António Costa Sousa.
(Por despacho de 06 de Dezembro de 2010)

Alf Inf (19497203) Dino Alexandre Alves Bento;
1Sarg Inf (15587496) Nuno Miguel Machado Queiróz;
1Sarg Art (08052701) David Dias Pereria;
1Sarg Tm (00220802) Vânia Isabel de Oliveira Ferreira;
2Sarg Inf (17421001) Joaquim Manuel Antunes Afonso;
2Sarg Inf (17645697) Pedro Alexandre Ribeiro Pereira;
2Sarg Inf (03730596) Albino Carlos Pereira Lopes;
2Sarg Inf (13530301) Pedro Miguel Duarte Melo;
2Sarg Art (05002904) Ruben Miguel P. de Freitas Gonçalves;
2Sarg Art (01610002) Marta Isabel Mocho G. da Silva;
2Sarg Eng (01318601) José Maria M. Azeitona Serafim;
2Sarg Tm (00100701) Zaida Cristina da Silva Pereira;
2Sarg Mat (06913901) Solange Alves da Silva;
2Sarg Mat (07049500) Tiago Filipe Vicente Ferreira;
2Sarg PesSec (01922304) Ana Isabel Frazão Guilherme.
(Por despacho de 15 de Dezembro de 2010)

2Sarg PesSec (09864001) Ana Mafalda Cabaça Duarte Batista.
(Por despacho de 20 de Dezembro de 2010)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviços Especiais das FAP, por
despacho da data que se indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha
Militar, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, os seguintes militares:
TCor Inf (17320986) José Augusto Amaral Lopes, “Bósnia 1997-98”;
TCor Inf (18009287) Rui Pedro Dias da Silva Formosinho ,“Bósnia 1996”;
Maj Mat (00458093) Alexandre Manuel Mouguinho Liberato, “Timor 2003-04”;
Cap Inf (05092794) Rogério P. de Sousa e Falcão de Carvalho, “Angola 2009-10”;
Ten Inf (08510798) Sérgio de Almeida Morais, “Afeganistão 2008-09”;
SAj Inf (05914285) Ricardo Alfredo Fernandes de Moura, “Ex-Jugoslávia 1996”;
SMor AdMil (04039179) Rogério Fernandes Fonseca, “Moçambique 1993-94”;
SCh Tm (13653882) José Manuel da Silva Pinto, “Moçambique 1993-94”;
SAj SGE (07539689) Paulo Ferreira Galego, “Ex-Jugoslávia 1996-97”;
1Sarg Eng (10873298) Nuno Miguel Pestana Oliveira, “Líbano 2007-08”;
1Sarg AdMil (15584891) Elsa Maria de Barros Lopes, “Kosovo 2000-01”;
1Sarg Mat (29136092) Alcides Anselmo Martins José, “Timor 2000-01”.
(Por despacho de 22 de Novembro de 2010)

Cap Inf (15360694) Jorge Miguel Simões Pereira, “Afeganistão 2010”;
Cap Inf (17669994) Rui Manuel Gonçalves de Moura, “Afeganistão 2010”;
Cap Med (06528895) Pedro André Correia de Almeida Pinto, “Afeganistão 2010”;
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Ten Inf (03374899) Pedro Gonçalo M. Fernandes Luís, “Afeganistão 2010”;
SAj Inf (11448585) António Jose de Almeida Pacheco, “Afeganistão 2010”;
2Sarg Inf (13530301) Pedro Miguel Duarte Melo, “Afeganistão 2010”.
(Por despacho de 23 de Novembro de 2010)

Ten Inf (16147202) Pedro Jorge Arantes Balinha, “Afeganistão 2010”;
Ten Inf (01716702) Miguel Coldron de Tovar Faro, “Afeganistão 2010”;
Ten Inf (19639900) Luís Filipe Pratas Quinto, “Líbano 2009-10”;
SAj Eng (12251790) Rui Manuel Inácio Martins, “S.Tomé e Principe 2002-03”;
1Sarg Med (07276099) Rafael Alexandre Cação Rodrigues, “Afeganistão 2010”;
1Sarg Med (17871900) Carlos Alberto da Silva Pereira, “Líbano 2009”;
2Sarg Inf (10213004) Fábio Daniel R. Durão, “Kosovo 2007-08”;
Cb Ref GNR (1770482) António Joaquim T. Lameirinhas, “Angola 1974-75”.
(Por despacho de 29 de Dezembro de 2010)

Condecorados com a Nova Passadeira da Medalha Comemorativa de Comissões de Serviços
Especiais das FAP, por despacho da data que se indica e em conformidade com as disposições do
Regulamento da Medalha Militar, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de Dezembro, os
seguintes militares:
TCor Inf (00316485) Vasco Francisco de Melo P. de Alves Pereira, “Espanha 2005-08”;
TCor Inf (18009287) Rui Pedro Dias da Silva Formosinho, “Kosovo 2009”;
TCor Inf (18009287) Rui Pedro da Silva Formosinho, “Afeganistão 2010”;
Maj Inf (04356893) António José M. Estrela Bastos, “São Tomé e Principe 2008”;
Maj Inf (04356893) António José M. Estrela Bastos, “Angola 2009-10”;
Maj Art (02166088) Fernando Reinaldo Ferreira Martinho, “Bósnia 2006-07”;
Cap Inf (12793694) Bruno A. Grandissimo Oliveira, “São Tomé e Principe 2010”;
Cap TManMat (03797985) Jeremias Joaquim Ferrugento Cardoso, “Líbano 2008-09”;
Alf Inf (03055497) Tiago Manuel Ventura Ferreira, “ Timor 2002-03”;
SCh Tm (13653882) José Manuel da Silva Pinto,”Angola 1995-97”;
SCh Tm (13653882) José Manuel da Silva Pinto, “Timor 2001”;
SAj Eng (06688489) Jorge Manuel Correia Guiné, “Guiné 2009-10”;
SAj Mat (08416784) Eusébio Jácomo Martins, “Angola 2009-10”;
1Sarg Inf (19066194) Jacinto José Gonçalves da Silva, “Kosovo 2010”;
1Sarg Art (18855991) Luís Miguel Pereira Ventura, “Afeganistão 2009”;
1Sarg Art (04666892) Jorge Manuel Andrade da Silva, “Kosovo 2010”;
1Sarg Cav (13819291) Carlos Alexandre V. Morato Martins, “Kosovo 2010”;
1Sarg Mat (29136092) Alcides Anselmo Martins José, “Timor 2003-04”;
1Sarg Mat (29136092) Alcides Anselmo Martins José, “Afeganistão 2005-06”;
1Sarg Mat (29136092) Alcides Anselmo Martins José, “Líbano 2009-10”;
1Sarg Aman (05709386) Eusébio Moutinho Freitas Mendes, “Kosovo 2010”.
(Por despacho de 22 de Novembro de 2010)

TCor Inf (18236781) Ulisses Alves, “Afeganistão 2010”;
Maj Inf (22592291) Alexandre Manuel R. Duarte Varino, “Afeganistão 2010”;
SAj Inf (15886784) Luís Alexandre Marques Reguengos, “Afeganistão 2010”;
1Sarg Inf (10545193) Nelson da Silva Freitas, “Afeganistão 2010”;
1Sarg PesSec (03303493) António Pedro dos Santos Fortes, “Afeganistão 2010”.
(Por despacho de 23 de Novembro de 2010)

18

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2011

2.ª Série

Cap AdMil (30916993) Jorge Manuel Sousa Santos, “Afeganistão 2010”;
SCh Inf (15927882) João Manuel Brás Bernardo, “Afeganistão 2010”;
1Sarg Inf (10841102) Vítor Emanuel M. Rodrigues Moreira, “Afeganistão 2010”;
1Sarg Inf (11697396) Paulo Sérgio Silva Semedo, “Afeganistão 2007”;
1Sarg Inf (15092199) Roberto José Martins Mota, “Afeganistão 2010”;
1Sarg Inf (08187494) Vasco José Miguel dos Santos, “Afeganistão 2010”;
1Sarg Inf (15030096) Marco Paulo Gaspar Alexandre, “Afeganistão 2010”;
1Sarg Inf (27002891) Sérgio António R. de Oliveira, “Afeganistão 2010”;
1Sarg Inf (15725498) António José Limão Dourado, ”Afeganistão 2010”;
2Sarg Inf (17645697) Pedro Alexandre R. Pereira, “Afeganistão 2010”;
2Sarg Inf (03730596) Albino Carlos Pereira Lopes, “Afeganistão 2010”.
(Por despacho de 29 de Dezembro de 2010)

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 16 de Abril de 2010, foram autorizados os
militares indicados a aceitar a seguinte condecoração:
Medalha da NATO
TCor Inf (16583686) Paulo José de Sousa T. Serra Pedro;
Maj Inf (22020292) Rui Jorge Roma Pais dos Santos;
Cap Inf (12159096) Henrique Manuel Alves Montenegro;
2Sarg Inf (18268602) Márcio Filipe de Almeida Gonçalves;
2Sarg Inf (05991201) Bruno Miguel Macedo Rodrigues.

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 13 de Setembro de 2010, foi autorizado o
militar indicado a aceitar a seguinte condecoração:
Medalha da NATO
TCor AdMil (00662783) Carlos Manuel Diogo da Graça Rosa.

Louvores
Louvo o Cor Tir Cav (01354980) José Carlos Filipe Antunes Calçada pela forma
extraordinariamente dedicada e distinta como, durante cerca de dois anos e quatro meses,
desempenhou as funções de coordenador da área de ensino específico do Exército e adjunto do
director no Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM).
Oficial dotado de uma sólida formação humana, militar e técnica, praticando em elevado grau as
virtudes da lealdade e da obediência, o Coronel Antunes Calçada demonstrou, em todas as
circunstâncias, elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais na
execução das inúmeras e complexas tarefas inerentes ao desempenho do seu cargo.
Do conjunto de actividades que o Coronel Antunes Calçada coordenou e desenvolveu
sobressaem, pela sua importância e complexidade: a coordenação pedagógica das actividades lectivas
da sua área de ensino, em particular a coordenação e regência da componente formativa específica do
Exército do curso de Promoção a Oficial General (CPOG), a direcção do estágio para comandantes de
2007 a 2009, a supervisão do curso de Planeamento de Operações Psicológicas, a promoção da
doutrina militar do Exército através da coordenação da elaboração de manuais escolares, a
coordenação da participação dos oficiais da área de ensino em diversos grupos de trabalho do
Comando da Instrução e Doutrina e relacionados com a revisão da doutrina e a colaboração em
actividades académicas do IESM, nomeadamente orientação de trabalhos de investigação individual
do CPOG, revelando dedicado empenho e elevada qualidade dos seus contributos.
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Acresce, ainda, o valioso contributo prestado à consolidação do IESM como instituto
universitário, nomeadamente através da coordenação das acções relacionadas com a reavaliação da
formação nas técnicas de estado-maior e a elaboração do regulamento interno de aplicação de sistema
de créditos curriculares para o IESM.
Toda esta imensa actividade desenvolvida espelha, perfeitamente, o espírito esclarecido,
responsável e colaborativo do Coronel Antunes Calçada, tornando-o um elemento fundamental para o
sucesso dos processos de ensino concorrendo, inquestionavelmente, para o cumprimento da missão do
IESM.
Dotado de um temperamento franco e aberto, o Coronel Antunes Calçada revelou uma sã
camaradagem e um excelente relacionamento, em paralelo com uma postura de grande frontalidade e
integridade soube, pelo exemplo e forte empenhamento pessoal nas actividades realizadas por
diferentes cursos no exterior do IESM, transmitir valores essenciais à cultura militar e afirmar a
imagem do Instituto no seio da sociedade civil.
Atento quanto precede, pela qualidade e relevância do seu desempenho e serviços prestados e
ainda por se ter constituído como uma sólida referência para os oficiais subordinados, é de toda a
justiça que os serviços prestados pelo Coronel Antunes Calçada sejam publicamente reconhecidos
como extraordinários, relevantes e distintos, tendo deles resultado honra e lustre para o cumprimento
da missão do IESM e do Ministério da Defesa Nacional.
2 de Março de 2010. - O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

Louvo o Cor Cav (03009380) Alberto Sebastião Neves Marinheiro pelo notável desempenho
como, com esclarecido e excepcional zelo, desde 1 de Outubro de 2008 exerceu as funções de director
do Departamento de Relações Multilaterais (DAM) e posteriormente, a partir de 1 de Novembro de
2009, as funções de director de serviços de Relações Internacionais (DRI) da Direcção-Geral de
Política de Defesa Nacional (DGPDN) do Ministério da Defesa Nacional.
Das múltiplas tarefas que lhe foram cometidas, salientam-se as que desenvolveu no âmbito da
Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) da União Europeia, designadamente no que se refere
às questões institucionais, às parcerias estratégicas da União Europeia com outras organizações
internacionais e com outros países, às operações militares e à coordenação civil-militar. Nestas
actividades, coordenou e elaborou cuidados e minuciosos estudos, pareceres e informações,
preparatórios da tomada de decisão para prossecução das contribuições nacionais para este importante
objectivo europeu, evidenciando não só uma apurada capacidade de análise e espírito crítico sobre os
diversos temas como, também, um exímio sentido prospectivo que, aliados a sua disponibilidade,
capacidade de trabalho, organização e persistência, reflectem um assinalável espírito de missão e uma
esclarecida noção do dever.
Refere-se ainda que, em face das mudanças decorrentes da implementação do Tratado de
Lisboa, demonstrou em todos os momentos um claro entendimento do teor das mesmas, fomentando
no seio da DGPDN a discussão e análise das suas implicações para a Defesa Nacional, bem como,
numa análise perspicaz solidificada pela sua experiência, o claro entendimento das matérias
relacionadas com as Euroforças.
De destacar o pragmatismo e eficácia com que tratou todos os assuntos de que foi incumbido,
alguns de elevada sensibilidade e complexidade, nomeadamente o acompanhamento dos
desenvolvimentos internacionais no âmbito das Nações Unidas, da Aliança Atlântica e da União
Europeia sobre as novas ameaças transnacionais, que em muito contribuíram para uma adequada
percepção destas matérias.
Realça-se igualmente a notável eficácia demonstrada na coordenação das actividades do seu
serviço, nas tarefas atinentes ao ciclo de planeamento de forças da NATO, ao acompanhamento,
estudo, elaboração e seguimento das propostas nacionais relativas aos compromissos assumidos por
Portugal, no âmbito dos «Prague Capabilities Commitments», da «Final Operational Capability» da
«NATO Response Force» e, nas vertentes nacional, NATO e União Europeia, das actividades relativas
à gestão de crises, nomeadamente a preparação e conduta dos exercícios das séries CMX e CME.
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Oficial dotado de reconhecida capacidade de análise e espírito de iniciativa, fazendo jus à total
confiança nele depositada, com inteligência desenvolveu trabalho intenso e profícuo que o distingue
como um distinto colaborador do director-geral de Política de Defesa Nacional, muito contribuiu para
a prossecução dos objectivos não só do seu Departamento, como da DGPDN e consequentemente do
Ministério da Defesa Nacional.
Pelas excepcionais qualidades pessoais e profissionais e pela forma como pautou a sua conduta,
numa constante afirmação de lealdade, gosto pela responsabilidade, coragem moral e aptidão para bem
servir nas diversas circunstâncias, na ocasião em que regressa ao seio das Forças Armadas para
exercer o cargo de adido de defesa junto da Embaixada de Portugal em Paris, manifesto o meu alto
apreço e consideração pela forma como o coronel Alberto Marinheiro serviu na Direcção-Geral de
Política de Defesa Nacional, sendo de toda a justiça que veja os serviços por si prestados qualificados
como extraordinários, relevantes e distintos, tendo deles resultado honra e lustre para o Ministério da
Defesa Nacional e para Portugal.
19 de Outubro de 2010. - O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva

Louvo o Cor Cav (12601578) José Carlos Cordeiro Augusto, pela forma altamente
profissional e prestigiante como, desde 26 de Junho de 2007, desempenhou o cargo de Assessor de
Direcção e como posteriormente chefiou a Divisão de Estudos e Apoio à Gestão, na Direcção-Geral de
Política de Defesa Nacional (DGPDN).
Metódico e objectivo, disciplinado e disciplinador, evidenciando um conhecimento muito
profundo e transversal do funcionamento da Defesa Nacional, das Forças Armadas e das boas práticas
da Administração Pública, o Coronel Augusto empenhou-se decidida e particularmente na obtenção de
melhores condições de funcionamento para a Direcção-Geral, tendo exercido uma acção abnegada e
generosa centrada na obtenção dos necessários recursos, na elaboração e execução de um rigoroso
plano de intervenção e de requalificação de infra-estruturas e na obtenção dos materiais e
equipamentos que permitiram não só a significativa melhoria e a optimização das condições de
trabalho da DGPDN, mas também o seu desejável e tão necessário desenvolvimento.
Empenhado na gestão e controlo necessários a uma eficiente utilização dos recursos humanos,
materiais e financeiros e das capacidades proporcionadas pelas novas tecnologias, o Coronel Augusto
assumiu um relevante, prestimoso e activo papel na elaboração da proposta de reorganização da nova
estrutura funcional da DGPDN, no respeito pelas superiores orientações definidas pelo Plano de
Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE).
Na área da gestão dos recursos humanos, deve ser referenciada a sua sustentada, activa e
permanente aposta na formação e qualificação dos colaboradores, bem como na implementação justa e
equilibrada do novo Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração
Pública (SIADAP) e ainda no atempado e cuidadoso planeamento orçamental e no controlo rigoroso
da sua execução. Salienta-se igualmente a sua relevante acção na criação e liderança de uma equipa
temporária e multidisciplinar, a qual tem vindo a executar os necessários e exigentes procedimentos
concursais visando a obtenção de recursos humanos qualificados, a elaboração das propostas, planos e
relatórios de actividades, bem como o rigoroso acompanhamento do processo de avaliação de
desempenho, contribuindo para a manutenção de elevados padrões de motivação individual e colectiva
no seio desta Direcção-Geral.
Dotado de um apurado sentido de missão e de dedicação à causa pública, numa constante
afirmação de lealdade, coragem moral e aptidão para bem servir nas diversas circunstâncias, e
afirmando-se também através de uma elevada capacidade de liderança, de sólidas qualidades morais,
profissionais e humanas e de uma frontalidade exemplar, o coronel Augusto revelou possuir uma
extraordinária percepção do interesse institucional.
Nesta ocasião, em que por razões de desenvolvimento de carreira é chamado a regressar ao seio
das Forças Armadas para exercer o cargo de adido de defesa junto da Embaixada de Portugal em
Belgrado, não pode o Ministro da Defesa Nacional deixar de manifestar o seu alto apreço e
consideração pela forma como o Coronel José Carlos Cordeiro Augusto serviu na Direcção-Geral de
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Política de Defesa Nacional, sendo de toda a justiça que veja os serviços por si prestados qualificados
como extraordinários, relevantes e distintos, pois deles resultou honra e lustre para o Ministério da
Defesa Nacional e para Portugal.
19 de Outubro de 2010. - O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

Em 12 de Janeiro de 2010 ocorreu um sismo no Haiti que resultou em mais de 220 mil mortos,
300 mil feridos e 2,3 milhões de desalojados, tendo Portugal enviado para esse país uma força
operacional conjunta (FOCON) que, integrando equipas de comando e coordenação e da Força
Especial de Bombeiros (FEB)/Canarainhos - ambas da Autoridade Nacional de Protecção Civil
(ANPC) - do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e do Instituto Nacional de Medicina
Legal (INML), acompanhadas por equipas da Assistência Médica Internacional (AMI), tiveram por
missão organizar e instalar um campo de acolhimento temporário para desalojados. À equipa do
INEM coube a responsabilidade da prestação de cuidados de saúde de urgência e de emergência
associados a uma situação de catástrofe. Para tal, foi configurado um módulo assistencial com
capacidade para accionar dois postos médicos avançados, com a respectiva dotação de equipamentos,
dispositivos médicos e fármacos. Toda a preparação logística necessária para garantir os recursos
materiais necessários ao cumprimento da missão e sustentar a equipa operacional nas diversas áreas
das suas necessidades foi realizada por uma equipa multidisciplinar sediada em Portugal.
Assim, pela sua dedicação e empenho, disponibilidade, elevada competência e profissionalismo
que permitiu garantir a segurança e a capacidade operativa dos profissionais no terreno em plena crise
humanitária, servindo de exemplo a todos os colaboradores do Instituto Nacional de Emergência
Médica, I. P., louvo publicamente os vários elementos intervenientes:
a) Departamento de Emergência Médica:
Maj TManMat (02441683) José António de Barros Martins.
25 de Novembro de 2010. - A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro Jorge.

Louvo o MGen (18269174) João Miguel de Castro Rosas Leitão pela forma
excepcionalmente competente, entusiasta e muito eficiente como, também nos últimos catorze meses
desempenhou no âmbito do Estado-Maior-General das Forças Armadas as funções de Comandante
Operacional da Madeira, sempre evidenciando um elevado espírito de bem servir, devotando a todas
as tarefas uma superior dedicação e manifestando um excepcional espírito de missão e um inexcedível
sentido militar.
Oficial dinâmico e com grande espírito de iniciativa, desenvolveu uma acção muito responsável
e criteriosa, revelando sempre total disponibilidade e grande competência para assumir as mais
exigentes e elevadas funções. Muito apto em todas essas múltiplas dimensões, foram sempre salientes
as suas superiores capacidades de liderança, de planeamento e de organização.
De destacar a forma como manteve em todas as circunstâncias um relacionamento especial e
muito profícuo com as autoridades regionais, bem expresso na abertura à sociedade civil das
actividades de treino operacional, de cerimónias institucionais e outras acções de índole cultural. Este
tipo de relacionamento permitiu afirmar a dimensão institucional das Forças Armadas na Região
Autónoma da Madeira através da adesão e participação activa da população e das autoridades
regionais, projectando ao mais alto nível a imagem das Forças Armadas, como é amplamente
reconhecido.
A sua acção assumiu primordial significado e relevância nos trágicos acontecimentos ocorridos
a 20 de Fevereiro do corrente ano na Ilha da Madeira, em que, mercê da sua capacidade de
coordenação e liderança, a acção dos militares assumiu uma importância determinante nomeadamente
na recuperação das infra-estruturas essenciais para o restabelecimento da normalidade, bem como no
apoio à população mais afectada.
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Oficial com uma sólida formação militar, cultivando em elevado grau as virtudes da lealdade,
do sentido do dever e do espírito de missão, pauta a sua acção por uma total dedicação ao serviço que,
aliada a uma postura sempre muito correcta e atenta e a uma cuidada preparação técnico-profissional,
em muito contribui para o bom desempenho das tarefas que lhe são confiadas.
É também de inteira justiça destacar a participação do Major-General Rosas Leitão nos
trabalhos de elaboração e implementação da legislação recentemente aprovada para a reforma da
Estrutura Superior das Forças Armadas, nomeadamente no que diz respeito ao Comando Operacional
da Madeira, processo para que contribuiu com muito saber e critério, tendo a sua acção representado
uma assinalável mais-valia, possibilitando a adopção de soluções credíveis e ajustadas à realidade
nacional e regional.
Pela forma muito competente e amplamente reconhecida pelos seus superiores hierárquicos,
como desempenhou as funções Comandante Operacional da Madeira, o Major-General Rosas Leitão é
credor da estima e admiração de todos que consigo lidam e do reconhecimento e muito apreço do
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, tendo contribuído de forma decisiva para a
eficiência e prestígio do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
14 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o MGen (19519074) João Manuel Santos de Carvalho pela forma excepcional como
exerceu, durante os últimos 3 anos, os cargos de chief of staff do Allied Component Command
Head-quarters Madrid, chief of staff do Joint Headquarters Forward Element do Deployable Joint Staff
Element 2, chief of staff do HQ Force Command Madrid e senior national representative de Portugal
nessas estruturas da NATO. Dotado de elevada competência profissional, excepcional dedicação e de
uma excelente visão prospectiva, conduziu a sua acção com base em análises cuidadas e rigorosas,
formulando propostas com grande profundidade e utilidade e perspectivando com objectividade e
pragmatismo as iniciativas e assuntos em que esteve envolvido.
No exercício das suas funções demonstrou uma sólida formação militar e humana, elevado
dinamismo e grande espírito de iniciativa, desenvolvendo uma acção de comando muito responsável e
criteriosa, quer nas actividades de Estados-Maiores que integrou e chefiou, quer em actividades de
índole operacional.
Conhecedor profundo de toda a dinâmica de um Quartel-General Operacional NATO, soube
conduzir os diferentes processos que estiveram à sua responsabilidade com superior eficácia.
Nas múltiplas funções desempenhadas evidenciou excelentes capacidades de liderança, de
planeamento e de organização, sendo de destacar a sua colaboração no processo de desenvolvimento e
aplicação da estrutura e quadro orgânico de pessoal do novo HQ FC Madrid, no levantamento,
preparação e treino do deployable joint staff element (DJSE) das NRF 14 e 15. Digna de destaque é
também a sua aptidão para o trabalho em ambiente multinacional, bem patente na forma como
conduziu o planeamento e execução dos Exercícios da série Steadfast Cathode e Cooperative
Longbow/Lancer 09, o planeamento e execução de várias conferências e seminários, bem como das
várias Avaliações da Prontidão Operacional de forças dos novos Países Membros da OTAN.
Bom conhecedor da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o Major-General Santos de
Carvalho revelou nas suas acções e decisões, elevada preparação técnica e profissional, uma atenção
especial na prossecução dos objectivos estabelecidos a médio e longo prazo para o Comando que
integrava, sendo de referenciar a sua participação nos diferentes empenhamentos operacionais e nos
exercícios, onde desempenhou exigentes e diversificadas funções.
Militar possuidor de forte personalidade, integridade de carácter, disciplinado, praticando as
virtudes da lealdade e camaradagem, evidenciou em todos os seus actos extrema correcção,
assumindo-se naturalmente como um exemplo, mobilizando vontades e fazendo escola entre os seus
colaboradores. De reconhecido fino trato, humano, firme e coerente nos seus actos, possuidor de
exemplares qualidades de abnegação e sacrifício, praticando nas diferentes circunstâncias e em
elevado grau as virtudes da lealdade e da honra, é o Major-General Santos de Carvalho credor da
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estima e admiração de todos que consigo lidam, merecendo ser destacado e apontado como exemplo a
seguir e os brilhantes serviços por si prestados considerados relevantes, extraordinários e distintos,
deles tendo resultado honra e lustre para as Forças Armadas e para o País.
14 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o MGen (02498480) Isidro de Morais Pereira pelo elevado espírito de missão e sentido
do dever que denotou na forma como, durante um ano, exerceu as funções de Director do SHAPE
Operational Preparation Directorate (OPD).
Dotado de uma forte vontade de bem servir, mostrou possuir uma postura afirmativa e
consistente, tendo dirigido de forma exemplar este importante organismo da NATO. Com uma prática
muito cooperativa, mostrou-se sempre disponível e determinado, o que, associado a sólida formação
de base, lhe permitiu desempenhar as suas funções de forma sustentada, evidenciando capacidade de
organização e facilidade de comunicação.
Responsável pela condução de inúmeras avaliações, incluindo o desenvolvimento de políticas,
orientações e critérios para os programas de avaliação das forças projectáveis do Allied Command
Operations, evidenciou uma boa capacidade de coordenação e de organização das diferentes equipas
de avaliação, assegurando que os Joint Force Commands e os seus componentes estavam preparados
para cumprir missões operacionais de acordo com as directivas especificas do SACEUR,
nomeadamente no âmbito das NATO Response Forces, para o que conduziu a avaliação dessas forças,
designadamente nos Exercícios LOYAL JEWEL 2009 e STEADFAST JUNCTURE 2010.
Da actividade desenvolvida assume especial significado a validação dos conceitos de emprego
das NRF e dos Deployable Staff Elements, as avaliações da Initial Operational Capability do
JFC Brunssum e da Final Operational Capability do Allied Land Component Command de Madrid.
O trabalho desenvolvido no âmbito da avaliação da transição para a nova estrutura de tempo de paz da
NATO, evidenciou um adequado conhecimento da organização da Aliança e de todos os aspectos
estruturais relacionados com a sua Transformação e com a gestão de recursos.
As suas capacidades de liderança foram também particularmente evidenciadas na chefia do
processo de revisão das Normas de Execução Permanente dos procedimentos operacionais dos
quartéis-generais NATO.
Pela forma muito competente como desempenhou as funções de Director do SHAPE
Operational Preparation Directorate e assim amplamente reconhecida pelos seus superiores
hierárquicos, o Major-General Isidro Pereira, contribuiu de forma decisiva para o cumprimento da
missão desse órgão, e, consequentemente, para o reforço da eficiência e prestígio do
Estado-Maior-General das Forças Armadas.
02 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o Cor AdMil (13687877) Francisco António Coelho Nogueira pela forma muito
profissional e distinta como exerceu as suas funções de Adido de Defesa, junto da Embaixada de
Portugal em Bissau, e cumulativamente como Adido não residente junto das Embaixadas em Dakar e
Conakry.
Dotado de sólida personalidade, grande determinação e elevado sentido do dever, assegurou
uma colaboração valiosa e eficaz à Embaixada de Portugal em Bissau, nas diversas actividades de
representação e cooperação de âmbito militar, onde assume natural relevo a sua diligente e
reconhecida colaboração com a Liga dos Combatentes, no designado “Plano Geral de Intervenção
N.° 1 - Operação Sul da Guiné”, onde decorre a nobre missão de levar a cabo a trasladação dos restos
mortais de combatentes portugueses para o local dedicado, na Capela do Cemitério de Bissau. A sua
actuação foi sempre muito eficiente, assumindo em permanência uma postura interessada, de grande
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iniciativa e cooperante no estabelecimento e preservação dos contactos necessários e adequados na
ligação entre as Forças Armadas da Guiné-Bissau e de Portugal, o que muito contribuiu para a
visibilidade e reforço do prestígio nacional.
No âmbito da recolha, selecção e divulgação de elementos de informação foi também a sua
acção empenhada, regular e muito produtiva, sempre em grande sintonia com as prioridades de
pesquisa superiormente definidas. Atitude e acções estas que viabilizaram um acompanhamento
próximo, fiável e praticamente em tempo real da situação política, militar e de segurança interna, em
particular no decorrer da crise de 2009, o que se revelou de grande importância para o interesse
nacional na avaliação da situação e no planeamento de medidas de excepção para a eventual
salvaguarda da comunidade portuguesa.
Assim, por tudo o que ficou expresso, é de inteira justiça louvar o Coronel Coelho Nogueira
pela forma exemplar como cumpriu as suas funções, devendo os serviços por si prestados serem
considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para as
Forças Armadas Portuguesas e para Portugal.
02 de Agosto de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, General.

Louvo o Cor Inf (18944077) António Manuel Felício Rebelo Teixeira pela forma altamente
competente e meritória como exerceu as funções de Chefe da Célula de Conselheiros Militares da
Missão da União Europeia para a Reforma do Sector da Defesa e Segurança na República da
Guiné-Bissau, durante um ano, evidenciando as qualidades profissionais e pessoais que já do
antecedente lhe eram amplamente reconhecidas.
Oficial com uma preparação técnica profissional de nível superior e uma sólida formação
militar, evidenciou-se pela forma como cultivou as virtudes da lealdade, do sentido do dever e do
espírito de missão e pelo modo como pautou a sua acção por uma inexcedível correcção, total
dedicação ao serviço e permanente disponibilidade. O seu desempenho pessoal, pautado pelo
profissionalismo e qualidade, tornou-se decisivo para o cumprimento das tarefas relativas à esfera de
acção da Missão que integrou.
No exercício das funções de Chefe da Célula de Conselheiros Militares da União Europeia a sua
acção foi reconhecida como de superior qualidade pelos membros da Missão e dos serviços da União
Europeia, sendo considerada como essencial para a boa ligação entre as diferentes entidades e para as
parcerias que foi necessário concretizar, confirmando-o como um excelente colaborador do Chefe da
Missão da União Europeia.
São também de realçar os seus elevados conhecimentos técnicos e a sua capacidade de
liderança, que permitiram que os complexos estudos na sua área de responsabilidade merecessem
reconhecimento público. Mercê das competências alicerçadas no perfeito domínio das matérias em
análise, de um profundo conhecimento da cultura local, de uma notável capacidade de diálogo e
persuasão, a sua actuação foi determinante na gestão de tendências e na procura de sinergias geradoras
de equilíbrios e consensos, fundamentais para a missão de assessoria a que se entregou por completo.
Tendo assumido o controlo e coordenação de numerosas missões, executou-as sempre de forma
cabal, com desembaraço, bom senso e ponderação, sendo de referenciar o trabalho que culminou na
recente aprovação da Lei Orgânica e de Bases da Organização das Forças Armadas, pelo órgão de
soberania da República da Guiné-Bissau para o efeito competente.
Oficial de elevada craveira intelectual e moral, com uma cultura institucional cimentada nos
valores da honra e da camaradagem, norteou a sua acção pelo rigor, generosidade e espírito de missão,
resistindo e superando as vicissitudes que a Republica da Guiné-Bissau atravessou recentemente,
levando sempre de vencida as dificuldades que se lhe foram deparando e mantendo o ânimo e o
entusiasmo que são apanágio da sua personalidade. Fruto da sua jovialidade e firmeza de carácter
consenuiu desanuviar tensões e abrir caminho a um diálogo salutar e profícuo que cedo se traduziu na
excelência do trabalho que produziu, e que teve reflexos significativos no projecto de reestruturação
profunda e equilibrada das Forças Armadas da Guiné-Bissau no sentido de se tornarem sustentáveis,
disciplinadas e coesas e de serem colocadas ao serviço do seu Povo.
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Pelas qualidades profissionais e pessoais que evidenciou, com elevado brilho, nas missões de
que foi incumbido, é merecedor de ver publicamente reconhecida e exaltada, através deste louvor, a
forma significativa como contribuiu para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo os serviços prestados pelo Coronel Rebelo
Teixeira ser qualificados de distintos e relevantes, deles resultando honra e lustre para as Forças
Armadas Portuguesas, para Portugal e para a União Europeia.
02 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o Cor Inf (11063282) António Martins Pereira pela forma altamente competente e
meritória como exerceu as funções de Conselheiro Militar da Delegação da União Europeia junto da
Unidade Africana em Adis-Abeba, durante 18 meses, evidenciando as qualidades profissionais e
pessoais que já do antecedente lhe eram amplamente reconhecidas.
Oficial com uma preparação técnica profissional de nível superior, evidenciou-se pelo modo
como cultiva as virtudes da lealdade, do sentido do dever e do espírito de missão e pelo modo como
pautou a sua acção por uma inexcedível correcção, total dedicação ao serviço e permanente
disponibilidade, contribuindo para o bom desempenho nas tarefas que lhe foram confiadas.
No exercício das funções de Conselheiro Militar a sua acção foi reconhecida como de superior
qualidade tanto entre os seus colegas da Delegação e dos serviços da União Europeia como entre as
Embaixadas dos Estados-membros e na Comissão da União Africana, tendo sido unanimemente
considerado como um excelente colaborador do Embaixador Chefe da Delegação da União Europeia.
Foi evidenciado o seu excelente profissionalismo, o elevado nível de análise demonstrado nos
pareceres e relatórios, factores que contribuíram significativamente para o trabalho desenvolvido pela
Delegação da União Europeia, tendo o seu desempenho sido considerado como essencial para a
ligação entre as diferentes entidades e para as parcerias que foram necessárias concretizar, assumindo
relevo especial na parceria para as questões de Paz e Segurança.
Tendo assumido o controlo e coordenação de numerosas missões, executou-as sempre de forma
cabal, com desenvoltura, bom senso e ponderação, sobressaindo particularmente no tratamento de
aspectos operacionais na área da Paz e Segurança, onde efectivou o acompanhamento e enquadramento
da operação de Apoio à Paz na Somália (AMISOM) em cujos trabalhos participou de forma assinalável,
nomeadamente no Plano Estratégico e na gestão das unidades empenhadas. É ainda de referenciar a sua
participação no desenvolvimento da Segurança Marítima Africana, na Segurança Estratégica e no
planeamento e administração das Operações de Apoio à Paz sob a égide da União Africana.
Participou igualmente no African Union Partners Group para assuntos de índole operacional
tendo granjeado o reconhecimento e a estima de todos com quantos trabalhou, tendo as informações e
pareceres por ele elaborados assumido especial significado no produto final do trabalho da Delegação,
permitindo-lhe poder assegurar ao Quartel-General em Bruxelas e às Delegações dos
Estados-Membros informação objectiva precisa e atempada.
Pelas qualidades profissionais e pessoais que evidenciou, nas missões de que foi incumbido, é
merecedor de ver publicamente reconhecida e exaltada, através deste louvor, a forma significativa
como contribuiu para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo os serviços prestados pelo Coronel de Martins Pereira ser qualificados de
distintos e relevantes.
31 de Agosto de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, General.

Louvo o TCor Tm (09304085) José Augusto dos Santos Rodrigues pela forma dedicada e
eficiente como durante cerca de quatro anos desempenhou as funções de Adjunto do Representante
Militar Nacional junto do Quartel-General do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa
(SHAPE), em Mons, no Reino da Bélgica.
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Do vasto leque de actividades desenvolvidas nesta Representação Militar Nacional pelo
Tenente-Coronel Santos Rodrigues e para além das suas normais responsabilidades na ligação com o
Estado-Maior General das Forças Armadas, relevam a sua participação nas reuniões para a definição
do novo “Peacetime Establishment” (PE) dos Quartéis-Generais da Aliança, bem como nas delicadas
negociações para a implementação deste PE. De realçar ainda a sua participação em inúmeras
conferências de Geração de Forças para as Operações em curso e nas conferências para o
preenchimento de lugares nos respectivos Quartéis-Generais, nas quais sempre empenhou todas as
suas capacidades e tenacidade na defesa do interesse nacional.
Detentor de uma sólida formação militar e profissional o Tenente-Coronel Santos Rodrigues, no
desempenho das exigentes funções que lhe foram cometidas, sempre evidenciou ser possuidor de
excelentes qualidades, de entre as quais se destacam os conhecimentos técnicos, a conduta empenhada,
irrepreensível e responsável no cumprimento das normas e procedimentos específicos aplicáveis à sua
área de trabalho, o que lhe permitiu exercer com elevados níveis de eficiência e assinalável
competência profissional as funções cometidas durante a comissão de serviço que agora termina.
À competência profissional evidenciada no desempenho das suas atribuições, soube o
Tenente-Coronel Santos Rodrigues aliar excepcionais qualidades e virtudes militares, humanas, sociais
e morais traduzidas na afirmação constante de elevados dotes de carácter, lealdade, abnegação, espírito
de sacrifício e de obediência, numa permanente procura do desenvolvimento de um clima de sã
camaradagem e amizade com os militares e civis que com ele privaram, actividade que desenvolveu
com naturalidade.
Pelo exposto, o Tenente-Coronel Santos Rodrigues contribuiu significativamente para a
eficiência, prestígio e cumprimento da missão das Forças Armadas Portuguesas, fazendo jus ao
público louvor com que agora é distinguido, em reconhecimento dos seus serviços que classifico de
muito relevantes e de elevado mérito.
16 de Julho de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, General.

Louvo o TCor Eng (00907086) João Paulo de Almeida pelas excepcionais virtudes militares,
competência e dedicação com que desempenhou as exigentes funções de comandante da
UnEng7/FND/UNIFIL, no Teatro de Operações do Líbano, ao serviço da Organização das Nações
Unidas, evidenciando-se pela forma esclarecida como comandou os seus militares em todas as missões
que lhes foram confiadas.
Oficial possuidor de uma vasta experiência militar de âmbito operacional, o Comandante da
UnEng7 definiu metas exigentes para a sua acção de comando, impondo uma rigorosa gestão de
recursos e conseguindo um elevado nível de desempenho em todas as acções realizadas em proveito
das Forças da UNIFIL, do diálogo entre as Forças Armadas do Líbano e de Israel, e também, da
melhoria das condições de vida das populações locais mais carenciadas, merecendo o reconhecimento
das mais altas autoridades militares e civis do Líbano, de Israel e da UNIFIL e prestigiando deste
modo as Forças Armadas Portuguesas e Portugal.
De realçar a construção de cinco Blue Barrels numa zona de acesso muito difícil, através de
campos minados junto à fronteira israelo-libanesa. A solução técnica estudada e adoptada pela
UnEng7, implicando a realização da operação através de território israelita, obrigou a diversas acções
de coordenação com a UNIFIL, as Lebanese Armed Forces e as Israeli Defence Forces, conduzindo a
um diálogo até então difícil e implementando significativamente a confiança entre as diferentes partes
envolvidas, merecendo os maiores elogios de todos os intervenientes. Do cuidado planeamento das
actividades CIMIC, essenciais para o cumprimento da missão pelo estreitamento que proporcionam no
relacionamento entre a força, as autoridades e as populações libanesas, destacam-se, pelo seu impacto
local, os trabalhos de engenharia executados nos municípios de Alma Ash Shab, Shihin, Al Duhayra,
Naquora e Shama e as acções de apoio sanitário em Tayr Harfa, Madja Zun e Al Mansuri.
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A criteriosa optimização do potencial da sua Unidade, que soube manter sempre elevado, e
também, a elevadíssima competência, brio e profissionalismo demonstrados pelos militares sob seu
comando, permitiram-lhe realizar adicionalmente vários trabalhos no Ubique Camp, melhorando
significativamente a protecção e as condições de vida interna do aquartelamento.
Pelas excepcionais qualidades e virtudes militares demonstradas e pela forma superior como
desempenhou as funções de Comandante da FND/UNENG7/UNIFIL no teatro de operações do
Líbano, de que resultou honra e lustre para as Forças Armadas Portuguesas, concorrendo igualmente
para a afirmação do bom nome de Portugal no seio das nações que integram as Forças da UNIFIL e do
próprio Líbano, o Tenente-Coronel Paulo de Almeida impôs-se ao respeito e consideração de todos,
devendo os serviços por si prestados ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
15 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o TCor Art (08431388) Luís Manuel Ricardo Monsanto pelas extraordinárias
qualidades e virtudes militares evidenciadas durante o período em que aprontou e comandou a
4.ª OMLT de Guarnição, no Teatro de Operações do Afeganistão.
Demonstrou desde o início da sua missão um extraordinário empenho, sentido das
responsabilidades e inusitada capacidade de liderança, na forma como soube criar e desenvolver, uma
elevada coesão e espírito de corpo na força que comandava, merecendo destaque o facto de se tratar de
uma força constituída por militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea.
Cumpriu uma exigente missão de assessorar e apoiar uma unidade do Exército do Afeganistão,
demonstrando uma elevada competência profissional e uma reconhecida capacidade de planeamento,
ultrapassando com inteligência e bom senso todas as dificuldades com que se deparou.
No decurso da missão, reafirmou e confirmou as qualidades já anteriormente demonstradas, na
forma esclarecida e competente como estabeleceu um programa de acção dando continuidade às
tarefas e programas desenvolvidos pela OMLT que o precedeu e dando resposta a novas necessidades
resultantes da permanente evolução da situação operacional no Afeganistão. São de assinalar algumas
acções desenvolvidas como o reforço da interacção com o Corpo de Exército 201 do Exército Afegão
e com as OMLT/ETT que o assessoravam, conseguindo afirmar a unidade de guarnição de
Pol-e-Sharki como uma estrutura essencial para o cumprimento da missão daquele Corpo de Exército.
Sob o comando do Tenente-Coronel Ricardo Monsanto e demonstrando uma invulgar
capacidade de empatia e de interacção com os militares do Exército Afegão, a 4.ª OMLT de Guarnição
conseguiu realizar algumas acções com importância significativa para a Unidade de guarnição, tais
como a melhoria da segurança periférica do campo militar e o controlo de acessos às instalações, a
alteração significativa nas condições de preparação, confecção e distribuição da alimentação e a
implementação de procedimentos no funcionamento das diversas áreas funcionais da Unidade.
Pelas excepcionais qualidades militares e pessoais demonstradas, o Tenente-Coronel Ricardo
Monsanto é bem merecedor de que os serviços de carácter militar por si prestados às Forças Armadas
Portuguesas de que resultaram em honra e lustre para Portugal, sejam classificados de extraordinários,
relevantes e distintos.
16 de Novembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o TCor Inf (07398786) Nuno Manuel Romana Pires Barão, pela forma
extraordinariamente competente e notável como desempenhou todas as tarefas que lhe foram
atribuídas no período de mais de dois anos em que serviu neste Estado-Maior-General das Forças
Armadas.
Como Comandante de Aquartelamento, responsável directo por uma área de actividade
extremamente sensível que é a do apoio de serviços, conseguiu com grande competência profissional,
facilidade de relacionamento, elevado espírito de sacrifício e sentido do dever, racionalizar as
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situações que se lhe foram deparando, através da adopção de medidas que permitiram maximizar o
bom rendimento de todos os serviços, mantendo também por outro lado o moral e bem-estar de todo o
seu pessoal sob o seu comando.
No quadro das suas responsabilidades, confirmou ser um excelente organizador e planeador,
sabendo seleccionar prioridades e objectivos e perseguindo-os com entusiasmo, determinação e
perseverança, conforme atestam a forma criteriosa como planeou e acompanhou o orçamento do
Aquartelamento durante dois anos, através da elaboração do plano de obras de construção/manutenção
de infra-estruturas.
De salientar a sua participação como oficial de transportes na organização da reunião do Comité
Militar da NATO, MCConference2009, da 1.ª Reunião de CHOD da Iniciativa 5+5 da União Europeia
em 2009 e do High-Level Interministerial Committee (CIMIN) em 2010, realizadas em Portugal,
sabendo dar resposta ao elevado nível de exigência inerente às tarefas a realizar, enfrentando os
diferentes desafios com ânimo, determinação e eficiência. A sua actuação evidenciou uma extrema
dedicação, excelente organização, brio e um superior sentido de missão.
Oficial de sólida cultura militar, com esclarecido espírito de disciplina, lealdade e abnegação
com um dinamismo contagiante face a qualquer desafio, cimentou a camaradagem e o espírito de
corpo nos que com ele privaram, tendo-se afirmado como um brilhante Oficial da sua Arma, do qual
muito haverá que esperar, revelando grande potencial para o desempenho de funções e cargos de
maior responsabilidade e risco.
Por tudo quanto foi dito, pelos serviços de carácter militar relevantes e extraordinários que tem
desenvolvido, pelas suas qualidades humanas e, dentro destas, pelas indeléveis e excepcionais
qualidades e virtudes militares que patenteia deve o Tenente-Coronel Pires Barão ser apontado,
publicamente, como um Oficial de elevado mérito e possuidor de um esclarecido e excepcional zelo,
pelo que os seus serviços devem ser, com toda a justiça, classificados como importantes, relevantes e
distintos.
15 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o TCor Inf (00056185) Paulo Jorge dos Santos Veloso, pelo extraordinário desempenho
e elevada competência técnico-profissional no exercício das suas funções de J4 Plans Mov no QuartelGeneral da KFOR, no Teatro de Operações do Kosovo.
Militar possuidor de excepcionais qualidades e virtudes militares, pauta a sua conduta pela
afirmação constante de elevados dotes de carácter, de lealdade, camaradagem, espírito de sacrifício e
abnegação.
No âmbito das suas funções o Tenente-Coronel Santos Veloso apoiou o Chefe do J4 e o
Chefe do J4 Plans em questões relativas a movimentos e transportes em operações correntes e futuras.
De igual modo foi o responsável pelos anexos R (Logística) e S (Movimentos) nos diferentes Planos e
Directivas da KFOR. Realizou briefings em diferentes fóruns, nomeadamente nas KFOR Logistic
Conference, nos Key Leaders Traning, nos Inter Theatre Training e nas Operational Rehearsal das
Over The Horinzont Forces.
O seu elevado nível intelectual aliado à organização e espírito empreendedor demonstrado,
levaram a que o seu trabalho tenha sido reconhecido pelos diferentes militares de outras
nacionalidades como de elevadíssima qualidade, enorme rigor e grande detalhe.
Pelas suas relevantes qualidades pessoais, pela sua demonstrada lealdade e abnegação, é de
inteira justiça a atribuição deste público louvor ao Tenente-Coronel Santos Veloso, devendo os
serviços por si prestado às Forças Armadas Portuguesas serem considerados muito relevantes e de
elevado mérito tendo assim, inegavelmente, contribuído significativamente para a eficiência, prestígio
e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
31 de Agosto de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, General.
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Louvo o TCor Tm (13847087) Paulo Fernando Viegas Nunes, que recentemente cessou as
funções na Missão Militar Permanente junto da OTAN/EU, como Oficial Adjunto para a União
Europeia, concluindo uma brilhante comissão iniciada em Janeiro de 2008.
Já anteriormente, durante o ano de 2007, ao actuar como reforço da estrutura da Missão Militar
durante a presidência portuguesa da União Europeia, o Tenente-Coronel Viegas Nunes demonstrou ser um
oficial muito competente, nomeadamente nas funções de secretário do Grupo de Trabalho HTF “Helsinki
Task Force” e como Chairman das Workshops de Análise e Avaliação das Capacidades de Comando e
Controlo, Comunicações e Sistemas de Informação, Superioridade de Informação e Computer Network
Operations. No exercício das suas funções, foi-lhe atribuída a responsabilidade de acompanhar a área do
desenvolvimento de Conceitos e Capacidade da União Europeia. Neste contexto, para além do apoio e
aconselhamento permanente ao Chefe da Missão Militar, desempenhou as funções de Representante
Nacional do HTF e no Grupo de Trabalho do Comité Militar, garantindo de forma altamente competente e
eficiente, o acompanhamento próximo dos assuntos da sua área de responsabilidade.
Ao longo da sua comissão de serviço, salienta-se a sua contribuição para a revisão do Conceito
de Reacção Rápida da União Europeia, para a análise das implicações militares da Comprehensive
Approach, onde o desenvolvimento de sinergias no âmbito das Capacidades Civis-Militares da União
Europeia assume especial relevância, e para o estudo e implementação dos conceitos de Information
Operations, Computer Network Operations e Network Enabled Capability da EU.
Na área das capacidades militares, salienta-se o acompanhamento permanente da revisão do
Plano de Desenvolvimento de Capacidade da União Europeia, junto da Agência Europeia de
Armamento (EDA) e o seu contributo para a revisão do Catálogo de Forças e actualização do Catálogo
de Progresso das Capacidades Militares da União Europeia realizado em 2009. No âmbito do
acompanhamento das Operações de Gestão de Crises da União Europeia, importa dar relevo ao seu
importante apoio na preparação e planeamento da participação nacional da EUSSR Guiné-Bissau, no
EUROFOR EU Battlegroup (2.º semestre 2011) e na Operação EUTM Somália.
Disciplinado, dotado de elevado sentido das responsabilidades e de cooperação, o
Tenente-Coronel Viegas Nunes revelou-se um militar esclarecido, com excepcional zelo e com
actuação eficaz, capaz de prever e planear ao nível dos mais elevados escalões de comando.
30 de Agosto de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, General.
Louvo o TCor Inf “OE” (15249290) Domingos Jorge Fernandes Rodrigues, pela forma
excepcionalmente dedicada como desempenhou as funções de G3 Operations na Operational Mentor
and Liaison Team da Kabul Capital Division, da International Security Assistance Force da OTAN, no
exigente teatro de operações do Afeganistão.
Na área das Operações foi o elemento chave para fazer todas as restantes áreas executarem a sua
missão. A liderança proporcionada pelo Tenente-Coronel Fernandes Rodrigues numa secção alargada
da mentoria que incluía Operações, Planos, Treino e o Tactical Operational Center foi fundamental
para o êxito da missão da OMLT KCD. No âmbito técnico-profissional, revelou elevada competência,
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais na forma como interagiu não só com os
militares afegãos mas também com os intérpretes e os muitos militares de várias nacionalidades.
A sua permanente iniciativa, dedicação e coragem ficaram amplamente demonstradas pelas
inúmeras operações por si orientadas e executadas, algumas de elevado risco, nas áreas mais difíceis
da província de Cabul. Oficial distinto, de grande nível intelectual, muito culto e educado, cuidadoso
nas relações pessoais dentro e fora da OMLT KCD, sendo de destacar o excelente relacionamento que
manteve com todos os comandos internacionais com que a nossa OMLT lidou.
Pelos seus extraordinários serviços de carácter militar, pela sua demonstrada lealdade e abnegação, é
de inteira justiça a atribuição deste público louvor ao Tenente-Coronel Fernandes Rodrigues, devendo os
serviços por si prestados às Forças Armadas Portuguesas serem considerados muito relevantes e de elevado
mérito tendo assim, inegavelmente, resultado honra e lustre para a Pátria Portuguesa.
19 de Abril de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, General.
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Louvo TCor SGE (01795078) Arlindo Henrique Guedes Costa Castanheira pela excepcional
competência, espírito de missão e dedicação demonstrada ao longo dos últimos dois anos e meio no
desempenho das funções relativas à chefia da Secção de Gestão Orçamental e da Secção de Prestação de
Contas do Órgão de Administração e Finanças do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).
Oficial possuidor de excepcionais conhecimentos técnico-profissionais nas áreas de gestão
orçamental e contabilidade que aliadas à sua vasta experiência profissional na organização dos
processos que constituem a Conta de Gerência, tem prestado, um contributo altamente valioso para a
consecução da missão atribuída ao Órgão de Administração e Finanças do EMGFA.
Releva-se o seu excepcional desempenho e das Secções por si chefiadas nas áreas de
planeamento e gestão orçamental, processamento das contas correntes dos Gabinetes de Adidos e das
diversos missões, bem como, na organização da Conta de Gerência do EMGFA a ser enviada ao
Tribunal de Contas rigorosamente elaborada de acordo com a legislação em vigor. Assinala-se ainda a
sua grande contribuição para a implementação do Sistema de Informação de Gestão da Defesa
Nacional, bem como, o seu excepcional relacionamento com a 2.ª Delegação da Direcção-Geral do
Orçamento facto que permitiu vezes sem conta desbloquear intrincados problemas na área orçamental
com a maior das celebridades.
Oficial possuidor de elevados dotes de carácter, tem praticado ao mais elevado grau, as virtudes
da lealdade, da camaradagem, do espírito de missão e da obediência que aliados aos seus excepcionais
conhecimentos técnico-profissionais que sedimentados num trabalho organizado e eficiente lhe têm
permitido alcançar níveis de desempenho que se consideram de excelência.
Assim, é de maior justiça reconhecer publicamente o excepcional conjunto de qualidades e
virtudes militares de que o Tenente-Coronel Costa Castanheira é possuidor que em muito têm
contribuído significativamente para a eficiência, prestigio e cumprimento da missão das Forças
Armadas Portuguesas, devendo os serviço por si prestados ser consideradas como relevantes,
excepcionais e distintos.
30 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o Maj Eng (13183591) José Manuel Silva, pela forma altamente competente e dedicada
com que exerceu as funções de 2.º Comandante da Unidade de Engenharia 7/Forças Nacionais
Destacadas, no Teatro de Operações do Líbano.
Militar de elevada competência profissional demonstrou possuir profundos conhecimentos para
o desempenho do cargo que ocupou, sabendo traduzir em propostas e iniciativas oportunas, soluções
para todas as áreas de actividade da Força.
Revelou-se desta forma um colaborador excelente do seu Comandante, sabendo transmitir com
grande eficiência aos escalões subordinados a intenção e conceito do Comandante, assim como as
instruções e ordens criteriosas indispensáveis ao cumprimento da Missão, tendo pela sua acção
materializado cabalmente as funções de Chefe de Estado-Maior da Unidade.
No Teatro de Operações e perante as significativas obras de construção do novo bloco de
alojamentos, do coberto para as oficinas e do bloco B do bar, revelou qualidades técnicas
importantíssimas para a sua materialização, que associadas às qualidades militares anteriormente
enumeradas evidenciaram dotes e virtudes de natureza extraordinária. Cumulativamente coordenou e
fomentou actividades no âmbito do moral e bem-estar da força, quer no seu seio, quer no intercâmbio
com outros contingentes da UNIFIL, patrocinando o estreitamento das relações humanas e a melhoria
das condições de vida. Sincronizou todas estas actividades com as Operações de Engenharia em curso
por toda a Área de Operações, propondo de forma criteriosa e eficaz, sem descurar os aspectos críticos
da segurança, toda a gestão e balanceamento de recursos humanos e materiais para a manutenção de
um elevado ritmo de actividades.
Em toda a sua acção demonstrou uma constante disponibilidade e dinamismo no cumprimento
das missões que lhe foram confiadas, que aliadas a um excepcional espírito de iniciativa e permanente
sentido de camaradagem contribuíram para os elevados padrões operacionais alcançados, conforme
reconhecimento das entidades civis e militares no Líbano.
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O Major Manuel Silva, militar que cultivou em elevado grau as qualidades e virtudes militares,
prestou durante todo este período serviços que, pela honra e lustre proporcionados às Forças Armadas
Portuguesas e a Portugal, merecem ser classificados como relevantes, extraordinários e distintos.
15 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o Maj Eng (23222293) Artur Jorge Espada Caracho, pela extraordinária competência
profissional e dedicação reveladas no exercício das suas funções como Oficial de Operações e
Informações e Comandante da Secção de Comando da Unidade de Engenharia 7/Forças Nacionais
Destacadas, no Teatro de Operações do Líbano, integrada na United Nations Interim Forces in
Lebanon (UNIFIL).
Oficial de sólida formação ética e bom senso, soube sempre adequar o seu saber, experiência e
grande sentido das responsabilidades na concretização das exigentes e rigorosas tarefas que lhe
competiam. Enquanto oficial de operações da Unidade, contribuiu de forma significativa para a
constituição efectiva de uma Unidade cabalmente preparada para a missão, tendo em conta as
características da Operação e a Área em que se desenvolveu, as Forças em presença e as ameaças mais
prováveis.
Como Chefe do Centro de Operações Táctico, foi o responsável pela revisão e expedição diária
de todos os relatórios ligados à área das informações, operações e movimentos bem como dos
relatórios de toda a actividade operacional para o Quartel-General da UNIFIL e dos relatórios de
situação para o Estado-Maior-General das Forças Armadas Portuguesas.
Militar dotado de um invulgar espírito de bem servir, revelou-se um excelente colaborador na
elaboração de todas as directivas emanadas, normas de execução permanente, comunicações de
serviço, briefings realizados, preparações de visitas, cerimónias e inspecções relativas à Unidade,
demonstrando sempre rigor e qualidade no trabalho desenvolvido. Também como oficial de
informações, demonstrou elevada dedicação na identificação das ameaças presentes no Teatro de
Operações e na realização de propostas tendo em vista o aumento da segurança física dos militares
portugueses, bem como das instalações do aquartelamento português.
A par das suas excepcionais qualidades e virtudes militares de lealdade, abnegação, espírito de
sacrifício e de obediência, primou pela afirmação constante de elevados dotes de carácter e pela sua
exemplar competência profissional, pelo que se reconhece na conduta do Major Espada Caracho,
relevantes qualidades pessoais que o tornam digno de ver publicamente distinguidos os serviços por si
prestados como um significativo contributo para a eficiência e cumprimento da missão das Forças
Armadas Portuguesas no exterior do território nacional.
15 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o Cap Art (08498494) Rui César Sequeira Heleno, pelas excepcionais qualidade e
virtudes militares evidenciadas durante o ano em que desempenhou as funções de Mentor de Planos e
Operações no âmbito da 4.ª Operational Mentor and Liaison Team de Guarnição (4.ª OMLT G),
integrada na International Security Assistance Force (ISAF) da OTAN, no exigente Teatro de
Operações do Afeganistão.
Oficial extremamente competente e com um elevado espírito de sacrifício, revelou no
desempenho das suas funções invulgar dedicação e capacidade de trabalho, apresentando
constantemente sugestões e iniciativas de grande relevância, oportunidade e consistência para a
melhoria das actividades de mentoria e da protecção da força. Confrontado em permanência com
elevados ritmos de trabalho, soube responder com qualidade e em tempo a todas as solicitações que
lhe foram colocadas, o que lhe permitiu atingir os objectivos superiormente determinados e por sua
própria iniciativa, cotando-se como um prestimoso colaborador do seu Comandante.
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Como mentor da área das operações, teve um contributo determinante para a aceitação da força
pela contraparte afegã, exercendo uma notável acção no acompanhamento, coordenação e supervisão
das actividades da Secção de Operações da 3.ª Guarnição/201.º Corpo/ANA de Pol-e-Charki (PeC) ao
nível das operações, informações, segurança e treino, dinamizando e propondo melhorias constantes,
tendo-se tornado uma referência para os homólogos de outras Unidades e Contingentes. Destacam-se
ainda, as acções desenvolvidas no âmbito da mentoria nomeadamente a criação de normas e
procedimentos operacionais, melhoramento e a actualização do plano de defesa, planeamento e
realização de vários exercícios de prontidão e simulacros de incêndio e na realização de diversas
acções de formação. O seu desempenho e inexcedível aptidão contribuíram para consolidar a imagem
de profissionalismo, competência e dedicação largamente reconhecida aos mentores da 4.ª OMLT G
portuguesa no seio da International Security Assistance Force.
Como responsável pela área das operações, o seu desempenho atingiu idêntico patamar de
excelência, numa área de grande exigência e responsabilidade, demonstrando sempre uma notável
disponibilidade, grande rigor e uma excepcional competência técnico-profissional. A sua acção
revelou-se determinante para a manutenção dos elevados índices de segurança e protecção, assumindo
uma importante quota-parte da responsabilidade pela missão ter sido cumprida sem incidentes.
Pela qualidade do seu desempenho, aliada a uma afirmação constante de elevados dotes de
carácter, abnegação, lealdade e obediência, bem como pelo extraordinário zelo colocado em todos os
actos de serviço, o Capitão Sequeira Heleno é digno de ser publicamente distinguido e de que os
serviços por si prestados à 4.ª Operational Mentor and Liaison Team de Guarnição, dos quais
resultaram honra e lustre para as Forças Armadas Portuguesas e para o País, sejam considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
20 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o Cap TPesSecr (06036884) João de Oliveira e Cunha pela elevada competência,
extraordinário desempenho e dedicação com que exerceu as funções de Adjunto Financeiro da
4.ª OMLT/Módulo de Apoio, integrada na International Security Assistance Force (ISAF).
Militar possuidor de relevantes qualidades pessoais, conhecimentos técnico-profissionais e
capacidade de antecipação e planeamento, obteve um elevado grau de eficácia na área financeira, na
qual, através de uma muito parcimoniosa e judiciosa utilização dos recursos financeiros conseguiu
fazer face às necessidades das Forças Nacionais Destacadas no Teatro de Operações do Afeganistão.
De realçar a sua acção no relacionamento com as entidades fornecedoras do Módulo de Apoio,
nomeadamente com as instituições bancárias, âmbito no qual, pela sua persistência e rigor, encontrou
sempre as soluções adequadas aos problemas administrativo-financeiros da Força, demonstrando
grande capacidade de organização e gestão, a par de total dedicação no acompanhamento da execução
financeira.
Pelas excepcionais qualidades e virtudes militares evidenciadas, bem patenteadas na afirmação
constante de elevados dotes de carácter, espírito de sacrifício, obediência e competência profissional, é
o Capitão Oliveira e Cunha merecedor de ver reconhecidos os serviços por si prestados através de
público louvor tendo, contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão das Forças Armadas Portuguesas.
13 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o Ten TPesSecr (08119093) Luís Manuel Domingues Graça, pela elevada competência
profissional e extraordinário desempenho, revelados no desempenho das funções de Oficial de
Finanças e Oficial de Justiça da Unidade de Engenharia 7, no Teatro de Operações do Líbano,
integrada na United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
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Oficial extremamente organizado, metódico e dedicado, soube sempre aconselhar o
Comandante em todos os assuntos do âmbito financeiro, evidenciando em todas as circunstâncias
grande lealdade e abnegação. Mercê da sua determinação, elevado profissionalismo, extraordinário
desempenho e capacidade de trabalho, implementou uma metodologia que possibilitava, em qualquer
momento, avaliar custos e proceder ao controlo efectivo de todas as actividades relacionadas com a
área de aquisição de bens e serviços. Revelando elevada competência técnico-profissional, realça-se o
excelente contributo que prestou para a formação do tesoureiro, na área financeira, com uma acção de
formação contínua, que planeou e executou, ao longo da missão.
No desempenho das funções de Oficial de Justiça demonstrou um profundo esclarecimento e
excepcional zelo, a par da forma competente e organizada como conduziu e orientou todos os assuntos
nesta área, tendo-se revelado um conselheiro imprescindível a toda estrutura de comando da Unidade.
Militar disciplinado e disciplinador, sóbrio nas atitudes e correctíssimo no trato para com os
subordinados e superiores hierárquicos, com uma sólida formação moral e militar, elevado espírito de
bem servir e obediência, demonstrou ser digno da mais alta confiança por parte dos seus superiores
hierárquicos, dos quais foi um excepcional colaborador.
Pelas suas excepcionais qualidades e virtudes militares, pelo seu exemplar brio e
profissionalismo é de inteira justiça que o Tenente Domingues Graça, pela qualidade e relevância dos
serviços por si prestados seja publicamente distinguido e que os mesmos sejam classificados como
extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para as Forças Armadas e para Portugal.
15 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o SCh Cav (00559781) Vasco Manuel Gomes Machado, pela forma
extraordinariamente eficiente, responsável e dedicada, como ao longo dos últimos três anos
desempenhou as funções inerentes ao cargo Movement and Transportation Auxiliary, da Repartição
Logística (G4) do Estado-Maior da EUROFOR, em Florença, Itália.
Na qualidade de auxiliar da Secção de Movimentos e Transportes da Repartição de Logística,
teve a seu cargo a coordenação dos movimentos e transportes logísticos, o emprego do sistema de
gestão de movimentos “ADAMS”, bem como a optimização dos meios informáticos colocados à
disposição da sua Repartição. Em todas estas actividades primou por um alto sentido de
responsabilidade, extraordinário profissionalismo e elevada competência técnico-profissional, a par de
superiores níveis de proficiência no desempenho. Estas qualidades creditam o Sargento-Chefe Gomes
Machado como um profissional de excelência, muito disponível e colaborativo, com singulares
qualidades para o desempenho de missões em ambiente multinacional.
Concorrentemente às suas funções e no âmbito do apoio à Delegação Portuguesa na
EUROFOR, o Sargento-Chefe Gomes Machado evidenciou um notável espírito de iniciativa,
camaradagem e dedicação ao serviço, encetando o desenvolvimento e actualização de um sistema de
informação interna que se revelou um instrumento essencial para o bom funcionamento do
contingente. Para além da sistematização, oportunidade e qualidade dos conteúdos, este sistema
constituiu uma referência seguida pelos restantes contingentes, contribuindo também para a elevação
do prestígio do Contingente Nacional.
Na vertente operacional é de destacar a qualidade da sua prestação nos principais exercícios da
EUROFOR, nomeadamente no TOSCANA 08, ETRURIA 08, ARNO 08, FIESOLE 09, ARNO 09 e
OLMO 10, revelando em todas as circunstâncias uma extraordinária capacidade de adaptação às
situações mais exigentes, bem patente numa adequada gestão do stress e no alto rendimento do
desempenho sob situações de pressão. Estes atributos, conjugados com uma irrepreensível postura de
militar, a par de um singular espírito de cooperação, brio profissional e capacidade técnica,
potenciaram sobremaneira o contributo da área logística para que os objectivos daqueles exercícios
fossem plenamente alcançados.
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Pelas excepcionais qualidades e virtudes militares, alicerçadas num notável espírito de
disciplina e obediência, bem como pelas suas relevantes capacidades pessoais e superior competência
técnico-profissional demonstradas no cumprimento das tarefas que lhe foram cometidas, o
Sargento-Chefe Gomes Machado é merecedor ser apontado como um exemplo digno de público
louvor e o seu desempenho considerado como um contributo significativo para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
06 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o SCh Inf (10893381) José Manuel Almeida Barata, pela forma altamente honrosa e
brilhante como desempenhou as suas funções de Adjunto do Comando do 1.º BIMec/BrigMec/KFOR,
no Teatro de Operações do Kosovo.
Revelando excepcionais qualidades militares, a sua acção foi preponderante no
acompanhamento dos sargentos do Batalhão, principalmente dos mais jovens, quer por via do
aconselhamento técnico, quer através da orientação deontológica profissional, facto que contribuiu, de
sobremaneira, para o bom desempenho das várias missões cometidas à Unidade. Este facto só foi
possível graças à sua permanente disponibilidade e acentuado espírito de serviço, para estar muito
próximo dos militares, designadamente, durante o desenrolar das diversas operações e treino,
independentemente das agrestes situações de desconforto físico em que algumas decorreram,
conquistando, deste modo, a confiança dos mesmos.
Na área da gestão do aquartelamento, constituiu-se, igualmente, num colaborador precioso na
justa medida das suas valiosas propostas, bem como, na supervisão de determinadas actividades.
Encarregado de organizar e controlar a agenda do Comando da Unidade e respectivas obrigações
protocolares, a sua atitude foi altamente prestimosa tendo em conta as oportunas e excelentes soluções
que encontrou neste âmbito, reforçando a imagem do contingente português no seio da KFOR.
Ao ser atribuída a tarefa ao Batalhão de organizar o Command Sargeant Major's Meeting da
KFOR, o mesmo mereceu a sua total dedicação e extremo profissionalismo, assumindo um papel
crucial para a realização do evento, cuja organização recebeu os mais rasgados elogios por parte de
todos os participantes, confirmando o seu esclarecido e excepcional zelo que coloca na execução de
todas as suas tarefas.
Militar que se afirma, também, por um invulgar sentido do dever e que, em todas as
circunstâncias, se assumiu como um prestimoso assessor do seu Comandante, é o Sargento-Chefe
Almeida Barata digno, por tudo o que fica dito, que os seus serviços sejam reconhecidos como
distintos, relevantes e extraordinários, dos quais resultou evidente honra e lustre para as Forças
Armadas e para Portugal.
24 de Agosto de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, General.

Louvo o SCh Eng (00333982) Fernando Augusto Pinto, pela forma altamente competente e
dedicada como desempenhou as funções de Adjunto do Comando da Unidade de Engenharia N.º 7, no
Teatro de Operações no Líbano, integrada na United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Militar de elevada capacidade de trabalho, demonstrou em todas as circunstâncias uma atenção
permanente aos problemas da Unidade, sabendo acompanhar todos os militares, estando atento aos
sinais menos perceptíveis, actuando sempre que necessário com sensatez e esclarecido e excepcional
zelo. Possuidor de uma inexcedível dedicação ao serviço, disciplina e humildade, revelou estar sempre
consciente das suas capacidades e deveres inerentes à sua função. Desenvolveu através da sua atitude
fortes laços de camaradagem e confiança com os seus pares, superiores e inferiores hierárquicos que
com ele privaram, caracterizando-se a sua actuação pela afirmação constante de elevados dotes de
carácter e de lealdade, tornando-se desse modo num excelente colaborador do Comandante.
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O Sargento-Chefe Augusto Pinto colaborou de forma incansável em inúmeras áreas, que não sendo
directamente da sua responsabilidade, contribuíram para uma maior eficácia da força e para uma maior
projecção e prestígio da mesma. São exemplos marcantes o apoio que sempre efectuou a toda a área do
pessoal, representação e divulgação da força, assim como, no apoio e dinamização de inúmeros eventos.
Consciente da relevância da presença de uma Força Nacional Destacada tem no exterior,
participou em todos os eventos para os Sargentos-Mores da UNIFIL e em muitos outros de âmbito
cultural e desportivo, não se limitando a intervenções de circunstância mas sim, participando de forma
activa para divulgar e promover o conhecimento sobre a organização, a cultura e as tradições das
Forças Armadas Portuguesas e Portugal.
Pela forma exemplarmente profissional e dedicada com que o Sargento-Chefe Augusto Pinto
desempenhou as suas funções, bem como pelo extraordinário zelo, abnegação, lealdade e disciplina
demonstradas, é de inteira justiça que seja reconhecido publicamente o seu desempenho e merecedor
que os serviços por si prestados sejam considerados como extraordinários e importantes.
15 de Setembro de 2010. O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, General.
Louvo o SAj AdMil (12175184) Paulo Alexandre Veloso Gonçalves pela forma altamente
competente, entusiástica e exemplar como exerceu, ao longo dos últimos dois anos, as funções de
Adjunto do Chefe da Secretaria do Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Militar detentor de elevada postura ética, notável espírito de missão, grande noção das
responsabilidades, obediente e disciplinado, muito empenhado e dinâmico na realização de numerosas
tarefas, o Sargento-Ajudante Veloso Gonçalves, no exercício das suas obrigações, sempre demonstrou
exemplar relacionamento e inexcedível educação que aliados a uma notável capacidade de trabalho
têm contribuído indubitavelmente para o cumprimento da missão da Secretaria e do Gabinete.
Sargento empreendedor e com elevado espírito de iniciativa, bem patentes na forma responsável
e irrepreensível como apresentou propostas, colaborou na implementação de novos procedimentos e
fluxos documentais, com vista a garantir uma gestão mais rigorosa e eficiente dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponíveis, conseguindo com o seu espírito de missão e alto sentido de
responsabilidade, uma melhoria significativa na execução das tarefas a seu cargo e na preservação das
infra-estruturas e equipamentos do Gabinete.
A sua acção desenvolveu-se, também, no apoio prestado aquando da realização de inúmeras
cerimónias e reuniões, revelando em todas as circunstâncias uma atitude meticulosa, esmerada e atenta
na preparação das mesmas.
Pelas qualidades profissionais e pessoais que evidenciou nas missões de que foi incumbido, é
pois merecedor de ver publicamente reconhecida e exaltada, através deste louvor, a forma significativa
como contribuiu para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo os serviços prestados pelo Sargento-Ajudante Veloso Gonçalves ser
qualificados de distintos e relevantes.
29 de Novembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.
Louvo o SAj Eng (11500585) Fernando Duarte Portela Martins, pela forma altamente
empenhada e meritória como exerceu, as funções de Comandante da Secção de Manutenção da
Unidade de Engenharia 7/Forças Nacionais Destacadas, no Teatro de Operações do Líbano, integrada
na United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL).
Ao longo desta missão, o Sargento-Ajudante Portela Martins desempenhou as suas funções com
elevada dedicação e profissionalismo, resultado de uma invulgar iniciativa e sentido de missão que o
caracterizam. Consistente e determinado, deu um contributo decisivo para o excelente serviço que a
sua Secção prestou na manutenção de equipamentos pesados de engenharia e de viaturas durante toda
a missão, justificado pela experiência adquirida ao longo dos anos e por uma exemplar gestão dos
recursos postos à sua disposição.
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A sua acção teve impacto positivo acrescido no desempenho Operacional da Força, uma vez que
o sistema de reabastecimento implementado dependia, em grande escala, do mercado local, sendo por
isso necessário empregar em permanência recursos humanos da Força na identificação e avaliação de
fornecedores locais, para que o fluxo de sobressalentes fosse mantido e garantisse a continuidade das
Operações. Os conhecimentos técnico-profissionais do Sargento-Ajudante Portela Martins, o seu bom
senso, associados a um elevado espírito de sacrifício e sentido de missão caracterizaram a sua acção
durante toda a missão.
Militar dotado de excelentes qualidades militares e humanas, a sua conduta ao longo deste
período sempre pautou-se por um elevado grau de honestidade e lealdade, quer para com os seus
superiores hierárquicos, quer para com os seus pares. Tido como um excelente exemplo para os seus
subordinados, conseguiu manter desta forma um dinamismo e entusiasmo de todo o grupo de trabalho,
o que lhe granjeou a estima e consideração de todos os que com ele privaram.
O Sargento-Ajudante Portela Martins revelou, a par de relevantes qualidades pessoais, elevada
competência no âmbito técnico-profissional e extraordinário desempenho, tendo contribuído
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão das Forças Armadas, sendo
por isso merecedor deste público Louvor.
15 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.
Louvo o SAj SGE (05377486) António Alexandre Nobre Evaristo, pela forma competente e
dedicada como tem vindo a desempenhar as suas funções como Staff Assistant Lessons Learned no
CJ7 do Multinational CIMIC Group (MNCG).
No desempenho das funções técnico-profissionais que lhe estão cometidas, revelou elevada
competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, tendo vindo a ser
convidado a participar em múltiplas acções ligadas à formação de pessoal na área CIMIC, das quais se
destacam a sua participação no Multinatìonal Peace Support Operations Training Centre, em Kilkis
(Grécia) e no Mobile Training Team (BiH) que ministrou formação ao Exército da
Bósnia-Herzegovina e ao Exército Albanês (Albânia). Paralelamente a estas actividades, tem
desempenhado um papel activo e preponderante na execução de várias acções de formação internas no
MNCG, não só como instrutor mas, também, na própria organização dos NATO CIMIC Basic Course
(NCBC) e do Specialist Functional Course.
As suas capacidades intelectuais e de carácter são reconhecidas pelo Comando MNCG bem
como por superiores, camaradas e inferiores hierárquicos, tendo, fruto deste reconhecimento, sido
convidado a ser o elemento iniciador do Curso NATO Liaison Module que se encontra neste momento
em fase de implementação no MNCG. De salientar, ainda, a sua relevante participação como docente
no Mestrado de Relações Internacionais da Universidade de Turim, actividade que tem vindo a
desempenhar de uma forma voluntária e em período extra laboral.
Cumulativamente, o Sargento-Ajudante Nobre Evaristo tem vindo a actualizar permanentemente
os seus conhecimento na área CIMIC, tendo frequentado inúmeras acções de formação como formando
das quais se destacam o NATO CIMIC Base Course e o Curso NATO Planeamento de Operações
Psicológicas, bem como outros ligados à área de desempenho das suas funções.
A sua reconhecida competência na área CIMIC, tem vindo a granjear inúmeros elogios e
têm-lhe merecido a confiança para liderar alguns processos, dos quais se destacam a sua participação
no NATO School CIMIC Working Group bem como a implementação do Sistema de Lições
Aprendidas no MNCG, sendo o Sargento-Ajudante Nobre Evaristo o responsável pela edificação,
manutenção e actualização da respectiva base de dados.
Deste modo, e face ao anteriormente exposto, o Sargento-Ajudante Nobre Evaristo é merecedor
de ver publicamente reconhecido o elevado mérito e qualidade dos serviços por si prestados, os quais,
tem contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão das Forças
Armadas Portuguesas.
28 de Outubro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, General.
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Louvo o SAj Eng (12251790) Rui Manuel Inácio Martins, pela forma dedicada e eficiente
como desempenhou as funções de Sargento de Pelotão do Pelotão de Construções Verticais do
Destacamento de Engenharia de Construções da Unidade de Engenharia 7, no Teatro de Operações do
Líbano, integrada na United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL).
Militar exemplar e com relevantes qualidades pessoais, desempenhou todas as tarefas que lhe
foram confiadas com empenho e elevada competência profissional, demonstrando em todas as suas
acções de orientação do seu pelotão a capacidade de cativar e dirigir os seus subordinados, respeitar e
auxiliar a decisão dos seus superiores hierárquicos, rentabilizando de forma elevada e constante os
recursos postos à sua disposição.
O Sargento-Ajudante Inácio Martins foi responsável pela orientação de inúmeras obras dentro do
Ubique Camp, das quais se destacam a reorganização da área de alojamentos, onde foi necessário por em
prática os seus vastos conhecimentos técnicos, para que ocorresse de forma célere e eficiente; a
construção da nova zona oficinal de apoio à carpintaria e serralharia, onde após a intervenção foi
possível trabalhar sob qualquer condição climatérica e, desta forma melhor rentabilizar os recursos
humanos e materiais noutros trabalhos importantes para a melhoria das condições de vida e bem-estar
dos militares da Unidade. Em termos de Operações de Engenharia é de destacar ainda, a forma dinâmica
demonstrada e o elevado numero de iniciativas na preparação e execução das obras de Protecção da
Força, efectuadas em proveito de unidades amigas e, pelo impacto atingido, as experiências levadas a
cabo para o desenvolvimento da solução de execução de Marcos, na Blue Line, através de pré-fabricação
e aplicação in situ, numa Operação levada a cabo através de território israelita.
Em termos de liderança foi um inestimável colaborador do comandante de Pelotão, garantindolhe em permanência o apoio necessário para a condução dos trabalhos, apresentando propostas
ponderadas e exequíveis que muito contribuíram para o elevado espírito de coesão do Pelotão e para a
eficiência, prestígio e cumprimento da missão das Forças Armadas Portuguesas em território libanês.
Pelo seu extraordinário desempenho técnico-profissional e pelas virtudes militares demonstradas,
o Sargento-Ajudante Inácio Martins revelou elevada competência e invulgares dotes de camaradagem,
sendo por isso merecedor de publicamente ser apontado como exemplo a seguir através deste louvor.
15 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o 1Sarg Eng (19172791) Pedro Miguel Azenha Moço, pela elevada competência
profissional e extraordinário desempenho, revelados nas funções de Sargento de Operações da
Unidade de Engenharia 7, no Teatro de Operações do Líbano, integrada na United Nations Interim
Forces in Lebanon (UNIFIL).
Militar muito disciplinado e disciplinador, correcto no trato e imbuído de um grande espírito de
equipa, soube promover excelentes relações humanas com superiores e subordinados, revelando-se um
elo fundamental no fortalecimento do espírito de camaradagem e coesão vividos no seio da Unidade.
Como Sargento de Operações, desde cedo assimilou as directivas e preocupações do Comando
da Unidade, tendo realizado inúmeras propostas com vista ao aumento da segurança física dos
militares portugueses, bem como das instalações do Aquartelamento português.
Durante a missão manteve sempre actualizado o controlo da localização dos efectivos da Força
e foi também o principal responsável pela redacção dos relatórios diários enviados para o
Quartel-General da UNIFIL e para as diversas entidades da cadeia de comando em Portugal. Foi ainda
o responsável pela concepção, execução e instalação de toda a sinalética relativa à segurança e higiene
no trabalho em todas as áreas críticas da Unidade.
As suas funções foram cumpridas de forma exemplar, tendo-se tornado um auxiliar
imprescindível do seu chefe de serviço em todas as actividades desenvolvidas pelo Centro de
Operações Tácticas. Todas as directivas, normas de execução permanente, comunicações de serviço,
briefings realizados, preparações de visitas, cerimónias e inspecções relativas à Unidade, tiveram a sua
colaboração e demonstraram a qualidade do seu trabalho a par com uma elevada capacidade de
inovação e espírito de bem servir.
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Constituiu-se ainda como auxiliar do Unit Fire Officer, tendo tido um desempenho notável na
preparação da Unidade para a defesa contra incêndios, assegurando uma correcta colocação do
material de combate e dos vários cartazes contendo as instruções de segurança, para além das
inúmeras propostas apresentadas nesta área. O seu empenho e elevado profissionalismo demonstrados
no trabalho desenvolvido pelo Primeiro-Sargento Azenha Moço, foi reconhecido por todos como
digno de ser reconhecido e apontado como exemplo a seguir.
A par das suas qualidades e virtudes militares e do seu exemplar brio e profissionalismo,
reconhece-se que o Primeiro-Sargento Azenha Moço revelou excepcionais qualidades e virtudes
militares, tais como: lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e de obediência, o que o torna digno de
ver publicamente distinguidos os serviços por si prestados, que foram de elevado mérito, contribuindo
significativamente para a eficiência e cumprimento da missão da Força Nacional Destacada.
15 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís
Valença Pinto, General.

Louvo o 1Sarg Aman (00532274) Adelino Armando Alves Correia pela forma competente,
eficiente e muito dedicada como, ao longo dos últimos quase quatro anos, tem exercido as funções de
motorista do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Na execução das tarefas decorrentes da sua habilitação profissional, actuou sempre com
desembaraço, ponderação, zelo e noção das responsabilidades, constituindo-se num elemento
fundamental para a segurança daqueles que transportou, bem patente através de um estilo de condução
prudente, seguro, ajustado às condições ambientais e às circunstâncias da missão, iguais atributos
evidenciou no que respeita à manutenção e operação das viaturas que lhe foram distribuídas.
Denotando excelente aptidão técnica, sólidos conhecimentos profissionais, versatilidade,
espírito de serviço e um voluntarismo sem reservas, pautou sempre a sua conduta por uma grande
eficácia e sentido do dever, tanto no decurso das inúmeras actividades quotidianas do General Chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas como no seu emprego supletivo ao serviço do
Gabinete, ou ao serviço exclusivo de altas entidades em visita oficial a Portugal a convite do Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, tendo o seu desempenho sido sempre objecto das
melhores referências.
Na altura em que termina a sua carreira são de realçar, a sua conduta exemplar e a dedicação ao
serviço, evidenciando grande brio, zelo e honestidade profissional, bem como uma natural aptidão
para bem servir, revelando em todas as circunstâncias excepcionais qualidades e virtudes militares,
elevados dotes de carácter e ser possuidor de uma excelente formação moral e inegável eficiência.
De uma personalidade discreta, diligente e disciplinado, e com uma permanente disponibilidade
para o serviço, o Primeiro-Sargento Alves Correia angariou com a sua conduta o reconhecimento e a
estima de todos os que com ele privaram, sendo de inteira justiça que seja apontado como exemplo de
bem servir, pelo que considero os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e distintos
e dos quais resultou honra e prestígio para as Forças Armadas.
01 de Outubro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, General.

Louvo o TGen (05185566) Luís Nelson Ferreira dos Santos pela forma extremamente
devotada, esclarecida, dinâmica e muito eficiente como serviu o Exército durante mais de quarenta e
quatro anos de serviço efectivo, demonstrando, ao longo de uma brilhante e diversificada carreira,
elevadas qualidades e virtudes militares, uma insuperável correcção profissional e um inexcedível
sentido de dever ao Exército, à Instituição Militar e a Portugal.
Oficial de viva e esclarecida inteligência e com uma invulgar capacidade de trabalho, são-lhe
igualmente reconhecidos elevados dotes de carácter, de que se destacam uma lealdade inquestionável,
a frontalidade de atitudes, uma conduta ética irrepreensível, uma notável capacidade de liderança e
permanente camaradagem. Este singular conjunto de qualidades fundamenta a excelência dos seus
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serviços durante toda uma carreira pautada em permanência por desempenhos de elevado pragmatismo
e eficácia tendo culminado, no seio do Exército, nas muito elevadas funções de Vice-Chefe do
Estado-Maior do Exército, e na Guarda Nacional Republicana, como Comandante-Geral.
Durante a sua carreira, como oficial subalterno e Capitão, serviu em diversas unidades da Arma,
onde, nas mais variadas funções, de Comando e de Estado-Maior, a sua grande sensatez, as excelentes
relações humanas, o profissionalismo e elevado espírito de disciplina foram largamente reconhecidos.
Como oficial superior prestou serviço no Quartel-General da Região Militar do Norte, na Brigada
Territorial N.º 4 da Guarda Nacional Republicana, onde foi Comandante do Agrupamento Operacional
e 2.º Comandante, na Chefia dos Serviços de Transporte, como Subchefe, e na Academia Militar,
como Comandante do Corpo de Alunos, confirmando, no desempenho das funções exercidas, não só
as extraordinárias capacidades que o habilitam para o exercício do comando, mas também o notável
conjunto de virtudes militares que o exortam e o creditam como oficial de excepção.
No que respeita a funções de Estado-Maior, a sua carreira fica indelevelmente ligada à Brigada
Territorial N.º 4 da Guarda Nacional Republicana, onde chefiou a Secção de Operações e Informações,
e ao Quartel-General da Região Militar do Norte, onde foi Adjunto das Repartições de Pessoal e de
Operações e Subchefe do Estado-Maior do Quartel-General, tendo revelado grande preparação técnica
e elevada craveira intelectual, sendo os seus serviços reconhecidos, mais do que uma vez, como
extraordinários, relevantes e distintos.
No âmbito do Comando, como oficial general, não pode deixar de ser referida a forma notável,
pela dedicação, pela eficiência e pelos resultados apresentados, como desempenhou os cargos de
Subdirector do Instituto de Altos Estudos Militares, Comandante da Força Europeia Operacional de
Reacção Rápida - EUROFOR, Comandante da Instrução do Exército, Comandante da Academia
Militar, Director do Instituto de Estudos Superiores Militares, Vice-Chefe do Estado-Maior do
Exército e, em acumulação, Adjunto para o Planeamento, e finalmente o de Comandante-Geral da
Guarda Nacional Republicana. Em todos eles a sua acção pautou-se por uma notável capacidade de
trabalho e permanente dedicação, que aliadas a uma grande competência e pragmatismo, lhe
permitiram obter sempre excelentes resultados.
No Instituto de Altos Estudos Militares (IAEM) exerceu, durante dois anos, as funções de Chefe
da Secção de Ensino de Administração e, após a promoção a Major-General, Director do Curso
Superior de Comando e Direcção e Subdirector do IAEM, tendo com o seu acentuado espírito de
missão, dinamismo, persistência e raro sentido do dever, muito contribuído para a formação militar e
humana de professores e alunos.
É de relevar ainda o seu desempenho, como Major-General, no cargo de Comandante da
EUROFOR, durante mais de dois anos, onde através de uma acção de comando muito esclarecida,
ponderada, firme e continuada, conseguiu atingir elevados níveis de operacionalidade, de que foi
paradigma o planeamento e execução da Operação Concórdia, na Antiga República Jugoslava da
Macedónia. As forças sob o seu comando distinguiram-se pela sua conduta e profissionalismo
exemplares, contribuindo para a situação de segurança na região e o desencorajar do ressurgimento de
conflitos étnicos, demonstrando o apoio e solidariedade da União Europeia para com as populações e
seus governos, missão exigente e de contornos delicados.
Chamado, como Tenente-General, às elevadas responsabilidades de Comandante da Instrução
do Exército, pautou o seu Comando por um desempenho de elevada qualidade e de manifesta
dignidade, tendo o Comando da Instrução, sob a sua liderança, confirmado-se como um Comando
funcional com um excepcional nível de concretização e de excelência. O alargado conjunto de
projectos e concretizações desenvolvido durante o período do seu esclarecido Comando permitiu
diversificar, enriquecer e fortalecer a cooperação entre o Exército e outras instituições públicas
nacionais no âmbito da formação profissional e do ensino politécnico universitário de que resultaram
mútuos benefícios e importantes laços de cooperação entre o Exército e a sociedade civil.
No exercício do cargo de Director do Instituto de Estudos Superiores Militares desenvolveu, de
forma serena, diligente e muito determinada, uma intensa actividade, expressa num conjunto muito
diversificado de Conferências, Seminários e Cursos, tendo posto a funcionar o 1.º Curso de
Estado-Maior Conjunto no decorrer do ano lectivo 2007-2008, imprimindo um impulso essencial no
recém-criado Instituto de Estudos Superiores Militares, contribuindo decisivamente para a
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consolidação do seu funcionamento e notoriedade, em reafirmação do papel que cumpre ao Instituto
junto da Comunidade académica nacional.
Como Comandante da Academia Militar evidenciou altas qualidades morais e virtudes
militares, colocando no desempenho deste alto cargo toda a sua sólida cultura geral, a sua vasta
experiência e os seus profundos conhecimentos onde, através de uma acção de comando e direcção
muito eficiente, clarividente, interessada e competente, para a qual contribuiu uma formação
académica assinalavelmente fora de comum, confirmou de forma inequívoca as suas excepcionais
qualidades de militar, de pedagogo e de cidadão exemplar, prestando um grande serviço ao País e ao
Exército.
No exercício das elevadas funções de Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, o
TenenteGeneral Nelson dos Santos constituiu-se um preciosíssimo colaborador do Comandante do Exército. O
seu saber, resultante das excelentes qualificações e das suas muito diversificadas experiências,
materializou-se no desempenho destas funções, onde foi evidente a sua grande capacidade de
planeamento e organização e um elevado sentido de racionalidade que lhe permitiu, com rara facilidade,
definir, em cada situação, quais os aspectos essenciais e os factores decisivos. Este elevado pragmatismo,
aliado em todas as circunstâncias a uma frontalidade de atitudes, a uma conduta ética irrepreensível e a
um elevado espírito de camaradagem, consubstanciou-se numa acção serena, ponderada e discreta, mas
simultaneamente vigorosa e eficaz, constituindo um exemplo para todos.
Desempenhou ainda o cargo de Director Honorário da Arma de Infantaria. Nestas funções,
directamente ligadas à sua Arma de origem, teve uma intervenção extraordinariamente activa e muito
marcante, promovendo e dinamizando acções com os oficiais e os sargentos da Arma de Infantaria,
tendo sempre como objectivo o reforço dos laços de camaradagem e o desenvolvimento do espírito de
coesão entre as diferentes gerações de quadros de Infantaria e no reforço das tradições e do espírito da
Arma. Também nestas funções a sua capacidade de liderança, espírito de iniciativa e exemplo de
camaradagem foram muito vincados, constituindo uma referência para os oficiais e sargentos da Arma
de Infantaria.
Com a sua nomeação para Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, cargo que
exerceu com a elevação e competência que foram apanágio de toda a sua vida militar, culminou uma
carreira intensamente vivida, norteada pelo culto das virtudes militares, por uma indefectível lealdade
e frontalidade, e por uma inesgotável energia e capacidade de trabalho, prestigiando-se e prestigiando
uma carreira que deve constituir grande motivo de orgulho para si e para a Instituição Militar que
devotadamente serviu.
O General Chefe do Estado-Maior do Exército, no momento em que o Tenente-General Nelson
dos Santos, por imperativos legais, deixa o serviço activo, realça publicamente as suas capacidades
multifacetadas, as suas muito elevadas capacidades de comando, enaltece as notáveis qualidades
humanas e virtudes militares, patenteadas no decurso da sua extensa e brilhante carreira, e manifesta o
seu apreço pelos serviços prestados, que classifica como extraordinários, muito relevantes e
distintíssimos, dos quais resultaram honra e lustre para o Exército, para a Instituição Militar e para a
Pátria.
03 de Janeiro de 2011. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Louvo o TGen (08128566) Eduardo Manuel de Lima Pinto, pelas excepcionais qualidades e
virtudes militares, que colocou em todos os momentos da sua notável carreira de quarenta e quatro
anos. Ao longo do referido período, destacou-se a sua sólida, completa e exigente formação, nos
domínios dos valores e virtudes militares, bem como o seu espírito de sacrifício e abnegação, como
desiderato fundamental e determinante para uma carreira de excelência ao serviço do Exército, das
Forças Armadas e do País.
Terminada a Academia Militar, iniciou a sua carreira pelas tropas Pára-quedistas, então
pertencentes à Força Aérea. Imediatamente após a conclusão dos cursos estruturantes do percurso
aeroterrestre e operacional, cumpriu comissões de serviço em Moçambique de 1972 a 1974. Do seu
comando de tropa no ex-ultramar português, evidenciou elevados dotes de liderança e determinação.

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2011

41

Regressado à Metrópole, continuou colocado na estrutura das tropas Pára-quedistas,
designadamente no seu Comando e Estado-Maior, na Base Escola de Tropas Pára-quedistas e na Base
Operacional de Tropas Pára-quedistas N.º 2, onde as suas qualidades pessoais e profissionais se foram
destacando. Dotado de uma invulgar cultura militar e dedicação, contribuiu com todo o seu
profissionalismo e zelo em diversas funções, designadamente no âmbito da Formação, de
Estado-Maior e de Comando.
Mais tarde, já como Major, pela sua experiência e pelo conjunto de qualidades que foi revelando
ao longo da carreira, foi escolhido para a função de Ajudante de Campo de Sua Excelência o
Presidente da República, onde durante cerca de dois anos revelou inexcedível lealdade, rigor e elevado
sentido ético.
Como Tenente-Coronel regressou à Escola de Tropas Aerotransportadas onde Comandou o
Batalhão Operacional, o Grupo Operacional Aeroterrestre e mais tarde assumiu a função de Segundo
Comandante. Nesta fase da sua carreira denotou elevada capacidade de trabalho, desenvolvendo de
forma muito competente tarefas de coordenação e supervisão, revelando deste modo invulgar
capacidade organizativa. Concomitantemente, é digna de realce também a sua iniciativa traduzida em
propostas de alteração na metodologia da formação e na doutrina de emprego dos Destacamentos de
Precursores, das Forças Especiais e dos Saltadores Operacionais de Grande Altitude, com vista a uma
programação mais racional da carreira Aeroterrestre e o seu emprego eficiente.
Já com o posto de Coronel, destaca-se o extraordinário desempenho, elevada dedicação e
permanente disponibilidade revelados como Comandante da Área Militar de São Jacinto. Assim,
confirmou as suas excelsas virtudes militares e humanas e assinaláveis conhecimentos
técnico-profissionais, interpretando com rara intuição e equilíbrio as directivas superiores, em função
do cumprimento da missão. Nesta função de comando, releva-se ainda a missão cometida à sua
unidade, de aprontamento de Forças Nacionais Destacadas com destino à Bósnia, sublinhando-se todo
o seu esforço na criação das condições ideais para a organização e treino das referidas Forças.
Ainda como Coronel, evidencia-se o elevado profissionalismo e empenho que depositou na
função de Comandante do Contingente Nacional em Timor-Leste, ao serviço das Nações Unidas e
integrado na Componente Militar da UNTAET. Nesta função, de grande exposição externa e
representação de Portugal, mais uma vez confirmou e denotou elevada capacidade de comando e um
conjunto de qualidades pessoais e virtudes militares dignas de registo. A missão detida, como
Comandante do Sector Central do território, revestiu-se de considerável complexidade, face à
responsabilidade pessoal em região sensível, onde o esforço de pacificação e de reconstrução se
tornava militarmente proeminente. È de referir ainda que, para além do contingente das Forças
Armadas Nacionais, o seu comando integrava contingentes de outras nações, tendo sido
extraordinariamente apreciado pelas mais elevadas instancias das Nações Unidas, designadamente
pelo seu Alto Representante para a Transição do Território. A sua acção, pelo pragmatismo
evidenciado, aliado ao conhecimento profundo da situação, permitiu-lhe assumir-se como um
interlocutor de referência para a missão diplomática de Portugal naquele território, estabelecendo uma
dinâmica de contactos relevantes a diversos níveis para a harmonização e agilização das diversas
entidades presentes naquele teatro. A sua experiência, designadamente forjada no início da sua carreira
nos teatros de guerra ultramarinos, permitiu-lhe estabelecer níveis de segurança consideráveis,
traduzindo-se pela ausência de baixas no escrupuloso cumprimento da missão, tendo resultado de
forma inequívoca o fortalecimento das instituições democráticas e o desenvolvimento da segurança
naquele território.
Após a sua promoção a Major-General, foi nomeado para comandante do Comando das Tropas
Aerotransportadas e da Brigada Aerotransportada Independente, onde durante cerca de três anos
denotou elevada capacidade de comando, qualidades morais e virtudes militares. A experiência e saber
acumulados pela sua longa carreira nas tropas Pára-quedistas, bem como o sólido conhecimento desta
Brigada e das suas recentes transformações, permitiram-lhe contextualizar-se rapidamente com as
principais questões inerentes àquela Grande Unidade. A sua acção de comando, de elevado dinamismo
na procura constante de soluções para os vários desafios, foi determinante para a estruturação,
aprontamento e emprego de várias forças que se constituíram em Forças Nacionais Destacadas nos
diversos Teatros de Operações. Simultaneamente, esta Grande Unidade sob o seu comando foi
responsável pela preparação e aprontamento de Forças para as “NATO Response Force” e uma intensa
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agenda de participações no plano internacional, designadamente em exercícios de âmbito NATO,
EUROFOR, de cooperação bilateral com diversos países amigos e em conferências de âmbito
multilateral em contexto de forças congéneres de Exércitos europeus. Perante o processo de
transformação e modernização do Exército, o então Major-General Lima Pinto, possuidor de uma
sólida cultura militar e notáveis qualidades de liderança, encetou as acções determinantes para a
transformação da Brigada Aerotransportada em Brigada de Reacção Rápida. Deste modo, esta Grande
Unidade sob o seu comando adoptou uma estrutura mais aligeirada e ágil, ajustando-se melhor aos
requisitos operacionais e ao consequente incremento da capacidade expedicionária, em conformidade
com os padrões estabelecidos para as forças NATO.
Como Tenente-General, foi nomeado Comandante do Pessoal, desempenhando esta função num
momento de profunda transformação do Exército em que a sua experiência, visão e capacidade de
Comando mais uma vez foram determinantes para a consolidação de diversos processos. Como
primeiro grande desafio nesta função, destaca-se a extinção das Regiões Militares e o estabelecimento
de atribuições e competências aos órgãos Centrais de Administração e Direcção do Exército,
implicando a deslocalização do Comando do Pessoal para o Porto.
Nesta fase como Ajudante-General do Exército, é digna de registo a sua acção em domínios
diversos da gestão dos recursos humanos. Relativamente à Obtenção de Recursos Humanos,
salientam-se as suas orientações com vista à realização de estudos e à implementação de Áreas de
Responsabilidade de Recrutamento, numa perspectiva de um novo modelo de implantação territorial.
Ao nível da Administração de Recursos Humanos destaca-se a gestão das colocações e movimentos de
militares e funcionários civis, nas quais sempre procurou responder com oportunidade, racionalidade e
no cumprimento das directivas e prioridades superiormente emanadas, designadamente em domínios
como as Forças Nacionais Destacadas e Elementos Nacionais Destacados, contribuindo assim de
forma determinante, para a afirmação externa do Exército Português. Deste modo, pode
inequivocamente afirmar-se que a sua acção como Comandante do Pessoal do Exército foi
determinante no sentido de optimizar as respostas aos desafios que nos vários domínios da conjuntura
actual, interna e externa, se colocam à gestão dos Recursos Humanos no Exército.
Por tudo o que precede, é de inteira justiça e muito me apraz sublinhar a excelência do
desempenho do Tenente-General Eduardo Manuel de Lima Pinto no exercício das funções atribuídas
ao longo da sua preenchida e brilhante carreira, serviços que classifico de extraordinários, muito
relevantes e distintíssimos, deles tendo resultado honra e lustre para o Exército, para as Forças
Armadas e para o País.
23 de Dezembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Louvo o MGen (62623965) Fernando Constantino Pinto da Silva, pela forma altamente honrosa,
dedicada e excepcionalmente eficiente como desempenhou, ao longo de cerca de seis anos as funções de
Presidente da Missão de Acompanhamento e Fiscalização das Viaturas Blindadas de Rodas 8×8, e pelas
excepcionais qualidades e virtudes militares que sempre patenteou em todos os actos de serviço.
Oficial de elevada craveira intelectual, exemplar seriedade, extraordinária dedicação e total
disponibilidade, colocando um extremo rigor em todos os seus actos, dotado de uma invulgar aptidão
para bem servir em diferentes circunstâncias e perante os mais diversos e difíceis desafios, com uma
elevada experiência e competência técnico-profissional e sólidos conhecimentos doutrinários e
técnicos o Major-General Pinto da Silva foi o elemento decisivo para a consolidação e
desenvolvimento do Programa das Viaturas Blindadas de Rodas 8×8 do Exército e no planeamento e
coordenação das acções desenvolvidas pela Missão de Fiscalização e Acompanhamento (MAF), quer
a nível interno do Exército, quer no patamar do Ministério da Defesa Nacional, quer ainda, ao nível
internacional, no âmbito das negociações e acompanhamento do desenvolvimento do projecto, com a
firma adjudicatária Steyer.
São de realçar: os rigorosos estudos e propostas, que coordenou e supervisou, para a definição
das características específicas das várias versões das viaturas e respectivos sistemas de armas e que
conduziram à definição da versão final e garantiram a execução rigorosa dos posteriores testes de
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aceitação; a coordenação da execução, sempre rigorosa, dos “First Article Test” (FAT) e
posteriormente dos Testes de Aceitação (PAT); as propostas e posições apresentadas nas negociações
relacionadas com uma primeira recalendarização das entregas, bem como a mais recente e difícil
avaliação de alternativas e a ponderação das consequências de uma nova recalendarização das
entregas, face à situação de incumprimento por parte da firma adjudicatária Steyer, e à necessidade de
aplicação de medidas de contenção do Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) no período de
2010-2013; a avaliação das propostas relativas à versão “Main Gun Sistem” (MGS) 105mm, no que
respeita a selecção do melhor sistema de armas; o acompanhamento do desenvolvimento das
negociações relativas à execução dos “reworks” das viaturas entregues e recebidas e que aguardam
correcção de anomalias e a posterior acção de aconselhamento para a execução dos mesmos nas
Oficinas Gerais de Material de Engenharia (OGME); a forma esclarecida como sempre aconselhou a
Estrutura de Comando do Exército, ao longo de todo período de execução do projecto e da entrega e
recepção das VBR 8×8. Todos os seus estudos, propostas e posições apresentados contribuíram para a
defesa enérgica e permanente dos interesses Nacionais e das Forças Armadas em geral e do Exército
em particular.
Honesto, frontal, com um excepcional espírito de iniciativa, equilibrado por um permanente
sentido do dever e espírito de obediência e disciplina a par de um elevado bom senso, tendo sempre
demonstrado qualidades de abnegação e espírito de sacrifício exemplares e praticando em elevado
grau a virtude da lealdade o Major-General Pinto da Silva, pautou todos os seus actos pelos ditames da
honra e mostrou-se, em todas as acções de que foi responsável, sempre digno de ocupar postos de
maior risco e responsabilidade, pela afirmação constante de elevados dotes de carácter e reconhecida
coragem moral. Foi, por todos os seus actos de serviço, ao longo de cerca de seis anos como
Presidente da MAF das VBR 8×8, e pelas suas excepcionais qualidades humanas, um precioso
colaborador do General Chefe de Estado-Maior do Exército e da sua acção, exemplo e competência
profissional resultou honra, prestígio e lustre para o Exército, para as Forças Armadas e para o País em
geral, sendo desta forma respeitado por todos os que com ele serviram, merecendo os serviços por si
prestados serem considerados muito relevantes, extraordinários e distintíssimos.
16 de Novembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Louvo o MGen (14487775) Mário Rui Correia Gomes, pelo modo como serviu o Exército e o
País durante cerca de quarenta anos, revelando grande capacidade de comando e de chefia, elevada
competência técnica e profissional, com reconhecido espírito de bem servir, lealdade, disponibilidade
e frontalidade, prosseguindo distinta carreira militar, plena de dignidade e de profundo respeito pelos
valores da Instituição Militar.
No início da sua carreira militar, começou por prestar serviço na Escola Prática de Cavalaria e
na 1.ª Brigada Mista Independente, onde desempenhou as mais diversas funções, como Instrutor,
Comandante de Pelotão, Comandante de Esquadrão (de Instrução de Praças e do Quadro de
Complemento, de Comando e de Carros de Combate) e, ainda, no posto de Capitão, como
Ajudante-de-Campo do Secretário de Estado da Defesa Nacional, em todas elas revelando um
extraordinário interesse e dedicação pelo serviço, permanente disponibilidade, qualidades de
abnegação e sacrifício, uma elevada eficiência e uma constante preocupação pelo cumprimento das
missões atribuídas.
No decurso da sua carreira, vincadamente marcada por responsabilidades de Comando,
Docência, Chefia, Direcção, Estado-Maior e Assessoria, desempenhou várias funções onde revelou e
pôs ao serviço da Instituição Militar espírito de iniciativa, dinamismo e um elevado espírito de missão.
Na área do Comando desempenhou diversas funções das quais se destacam as de Comandante
do Esquadrão de Reconhecimento (ERec) da 1.ª Brigada Mista Independente (1.ª BMI), do
2.º Batalhão de Alunos da Academia Militar e as de Comandante da Escola Prática de Cavalaria, tendo
revelado em todas estas funções singulares capacidades de Comando e um elevado sentido do dever
que o confirmaram como um excelente Comandante de Tropas.
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No ERec/1.ª BMI o seu Comando caracterizou-se por uma notável dedicação e perseverança,
espírito de sacrifício, organização e iniciativa, a par de elevadas qualidades intelectuais, físicas e
morais, procurando sempre atingir elevado rendimento operacional através de uma gestão judiciosa
dos recursos à sua responsabilidade.
No Comando do 2.º Batalhão de Alunos da Academia Militar, que exerceu em acumulação de
funções com as de Chefe do Grupo Disciplinar de Preparação e Treino Militar e posteriormente com
as de Adjunto da Direccão de Ensino, a sua acção caracterizou-se pelo elevado empenhamento,
competência e sentido de disciplina, com que conseguiu incutir nos Alunos as atitudes e qualidades
indispensáveis à sua integral formação, enquanto futuros Oficiais do Exército e da Guarda Nacional
Republicana, no sentido de garantir que atingissem os níveis de desempenho que se exige na sociedade
actual, em que os militares são chamados a cumprir missões diversificadas e com graus de risco muito
variados.
No Comando da Escola Prática de Cavalaria, distinguiu-se pela forma altamente competente,
esclarecida, honrosa e muito empenhada como exerceu esta função, tendo conseguido sempre
preservar as tradições, património, história e imagem da sua Unidade e da Arma de Cavalaria, para
além de ter imprimido à formação ministrada, em especial à relativa aos quadros, uma eficiência e
eficácia assinaláveis, ter procedido à beneficiação e remodelação das infra-estruturas da Escola, ter
melhorado significativamente o seu encargo operacional, e ter incrementado uma estreita colaboração
com as autoridades e instituições civis locais.
No campo da Docência, realça-se a função de Professor da Secção de Ensino de Táctica, no
Instituto de Altos Estudos Militares, que desempenhou com muito acerto e completa dedicação,
elevado sentido do dever e de responsabilidade, grande capacidade de trabalho e espírito de disciplina,
evidenciando vastos conhecimentos e notáveis dotes de inteligência e coerência intelectual,
constituindo-se num exemplo e numa referência para todos o seus camaradas e discentes.
No âmbito da Chefia, desempenhou as funções de Chefe da Repartição de Organização e
Métodos da Divisão de Operações e da Repartição de Planeamento de Forças da Divisão de
Planeamento e Programação, do Estado-Maior do Exército, e as de Chefe de Estado-Maior do
Quartel-General da Região Militar do Sul tendo demonstrado uma consistente e qualificada formação
militar, e grande clarividência na resolução de todas as questões que lhe foram apresentadas,
rentabilizando, de forma exemplar, o desempenho do pessoal sob a sua chefia, e imprimindo a
dinâmica e rigor exigíveís ao cumprimento eficiente e atempado das acções e directivas superiormente
cometidas.
No atinente a funções de Estado-Maior e Assessoria, a sua experiência foi diversificada
porquanto desempenhou os cargos de Oficial de Operações e de Oficial de Informações, do Grupo de
Carros de Combate da 1.ª BMI, as de Adjunto do Secretário de Estado e do Ministro da Defesa
Nacional, tendo revelado um raciocínio cuidado e lógico na abordagem dos assuntos, um apurado
espírito de análise e uma constante preocupação em optimizar soluções, sem nunca perder de vista os
objectivos a atingir. Particular relevo à forma cuidadosa e dinâmica como exerceu as referidas funções
junto do Ministro da Defesa Nacional, designadamente no oportuno e eficaz aconselhamento da
decisão política, constituindo-se num colaborador de inestimável mérito.
Promovido a Major-General, foi colocado na Região Militar Sul, onde foi 2.º Comandante e
cumulativamente exerceu o cargo de Director da Direcção de Doutrina do Comando da Instrução e
Doutrina, pautando a sua acção de Comando por elevado rigor, correcção e firmeza no judicioso
cumprimento de normas e directivas, em muito contribuiu para a elaboração dos estudos e pareceres
necessários à tomada de decisão no âmbito das missões confiadas à Região. No processo da
transformação da Estrutura Superior do Exército teve papel preponderante na concretização da difícil e
complexa transferência da estrutura do Comando e Instrução das instalações da Amadora para Évora.
Durante o período em que dirigiu a “Direcção de Doutrina” destaca-se a sua acção sensata e
ponderada, aliada ao rigor, na coordenação de grupos de trabalho para a revisão e validação dos
“Manuais de Informações e de Operações” e do “Processo de Decisão Militar” e ainda, dos “Manuais
de Logística e do Sistema Logístico do Exército”.
Ainda como Major-General, foi chamado a desempenhar o cargo de Subdirector-Geral na
Direcção-Geral de Política e Defesa Nacional (DGPDN) onde, durante mais de três anos, demonstrou
ser um dirigente de elevadíssimo mérito, evidenciando uma superior clarividência estratégica e um
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notável ecletismo de competências, possibilitando uma assinalável melhoria e optimização dos
padrões de desempenho desta Direcção-Geral. Nesta perspectiva, salientam-se, entre outros, os
relevantes e prestimosos contributos: na reorganização da estrutura funcional da DGPDN; no empenho
e mobilização de toda a Direcção-Geral no apoio à “Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia”, na área da defesa, em 2007; no desenvolvimento das relações bilaterais de defesa com os
países do Magrebe; nos contextos das “EUROFORÇAS” e da iniciativa “5 + 5 de Defesa”; no âmbito
do “Colégio Europeu de Segurança e Defesa”; e no acompanhamento dos assuntos da “Cooperação
Técnico-Militar” e da “Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”
Por tudo o que precede, é de inteira justiça destacar de forma inequívoca a notável qualidade do
desempenho do Major-General Mário Rui Correia Gomes no exercício das funções atribuídas ao longo
da sua brilhante carreira, classificando os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e
distintíssimos, deles tendo resultado honra e lustre para o Exército, para as Forças Armadas e para o País.
10 de Dezembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Louvo o MGen (01676974) Jorge de Jesus Santos, pela forma briosa, excepcionalmente
competente, dedicada e eficiente como, durante cerca de quatro anos, desempenhou as complexas e
exigentes funções de Director de Obtenção de Recursos Humanos do Comando do Pessoal do Exército.
Num contexto de grande imprevisibilidade, releva-se o papel determinante e a empatia criada
entre líder e liderados, factor que permitiu, de forma sustentada e articulada, atrair com sucesso os
recursos humanos necessários para satisfazer as necessidades das várias valências do Exército. O êxito
alcançado resultou da conjugação de um verdadeiro espírito de equipa e missão, alicerçado na
criatividade de estratégias realistas em que todos os colaboradores envolvidos no subsistema de
recrutamento e selecção assimilaram conselhos eficazes, apresentaram sugestões de mudança e
implementaram, de acordo com as directivas superiores, soluções rápidas de compromisso e
encorajamento.
Militar muito estudioso, proactivo e atento às flutuações e dinâmicas do mercado do trabalho,
analisou e correlacionou informação que lhe possibilitou apresentar estudos sustentados por concelhos,
com base nos dados do recenseamento e outros, com vista a fornecer informação aos órgãos na sua
directa dependência, traduzindo-se numa concentração dos níveis de esforço e sinergias em
determinadas áreas geográficas do país. Neste âmbito, cumpre salientar os estudos com vista à
implementação do novo modelo de disposição territorial de recrutamento, não só no que concerne ao
número de Centros de Recrutamento e à instalação dos respectivos Gabinetes de Atendimento ao
Público, mas também na revisão dos respectivos quadros orgânicos e na redefinição da missão de cada
Centro de Recrutamento, garantindo desta forma uma redução significativa dos recursos financeiros e
humanos necessários.
De referir igualmente o profundo trabalho desenvolvido na reconfiguração e análise de
processos e sistemas de informação, particularmente ao nível dos Gabinetes de Classificação e
Selecção consubstanciada na informatização de todos os procedimentos administrativos e técnicos.
Neste contexto, destaca-se ainda a articulação extraordinariamente eficaz que foi estabelecida com os
Hospitais Militares, com vista a que a celeridade de todos os processos, alguns dos quais merecedores
de parecer médico de especialidade e controle analítico, fosse conseguida em menor tempo,
permitindo assim rentabilizar os recursos humanos existentes nos Gabinetes.
Releva-se do seu extraordinário desempenho, o elevado número de propostas e sugestões
apresentadas ao escalão superior tendentes a melhorar a politica de incentivos, designadamente o
suplemento de residência, o vencimento nas primeiras cinco semanas, a aposta no recrutamento
interno, perspectivando uma carreira dentro do Exército com vista a premiar e manter os melhores, a
aposta na formação profissional certificada para futura reinserção no mercado de trabalho, o
acompanhamento dos candidatos a concursos internos e externos, designadamente à Guarda Nacional
Republicana, Polícia de Segurança Pública, Guarda Prisional e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
sobretudo na realização de provas fisicas, e o trabalho realizado na elaboração de perfis funcionais,
nos vários cargos, por forma a ajustar a formação ás necessidades reais.
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Não podem deixar de se salientar os níveis de esforço que têm sido desenvolvidos na vertente
do “Marketing”, reflectidas na aquisição de meios móveis, com especial ênfase para as viaturas e
meios de divulgação, bem como na melhoria constante das tecnologias de informação de fácil acesso
aos cidadãos. Neste âmbito cumpre enaltecer a actividade das Equipas de Apoio ao Recrutamento, em
coordenação com os órgãos Centrais de Administração e Direcção, Comando das Forças Terrestres e
as Unidades, Estabelecimentos e órgãos do Exército e, evidenciar também, uma divulgação pró-activa,
de interacção com a sociedade, com os organismos públicos, autarquias, órgãos de juventude, emprego
e formação profissional, universidades, escolas e outros organismos ou associações que se relacionam
com jovens, traduzido num aumento significativo do número de candidaturas. Realça-se igualmente a
acção desenvolvida com a Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar relativamente às
actividades inerentes ao Dia da Defesa Nacional, na qual demonstrou elevada capacidade de
cooperação e exemplar espírito de missão.
Pelas relevantes qualidades pessoais e virtudes militares patenteadas, das quais se destacam a sã
camaradagem, a abnegação a lealdade, o espírito de sacrifício, a obediência e ainda o sentido do dever,
o Major-General Jorge Santos, constituiu-se como um colaborador de excelência do Ajudante-General
do Exército e confirmou possuir competências para ocupar postos e cargos de maior responsabilidade,
tendo da sua acção resultado honra e lustre para o Exército, devendo os serviços por si prestados,
serem considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
15 de Novembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Louvo o MGen (13563874) Adelino Rosário Aleiro, pela forma abnegada, altamente
competente, dedicada e eficaz como desempenhou, durante cerca de três anos, o cargo de Director de
Serviços de Pessoal do Comando do Pessoal do Exército, evidenciando, em todas as circunstâncias,
extraordinárias qualidades humanas e virtudes militares.
Oficial-General muito dinâmico, dotado de forte determinação e com permanente
disponibilidade para o serviço, revelou grande capacidade de liderança, entusiasmo e motivação na
concretização de projectos e ideias, no âmbito das áreas à sua responsabilidade, nomeadamente de
apoio social, assistência religiosa, moral e bem-estar.
No âmbito do moral e bem-estar, é de enaltecer a sua iniciativa e acção de direcção, quer na
actualização e implementação de novos protocolos com entidades e instituições civis, diversificando o
espectro de ofertas, particularmente no apoio domiciliário a idosos, quer na concepção e na
dinamização do espaço de apoio ao Cidadão Militar, que acompanhando as tendências de evolução da
sociedade e dos novos paradigmas da modernidade, permite o atendimento racional e fácil a todos os
militares, com especial aplicabilidade aos que se encontram nas situações de reserva e reforma,
destinado a tratar de assuntos de carácter pessoal e de natureza administrativa. Realça-se ainda neste
particular, sua esclarecida orientação, em consequência do processo de Transformação do Exército,
para a transição do acervo da Assistência na Doença aos Militares do Exército para a Assistência na
Doença aos Militares das Forças Armadas, com a inerente transferência para o Instituto de Acção
Social das Forças Armadas dos respectivos dados e o seu processamento.
Ainda neste âmbito cumpre exaltar o acompanhamento do protocolo firmado entre o Exército
Português e o Banco Santander Totta, concretizado na coordenação dos apoios e patrocínios para os
Prémios Académicos e para as actividades inseridas no Programa D. Afonso Henriques, onde revelou
extraordinário empenho, serenidade e confiança que muito concorreram para a dinamização e
promoção dessas actividades e a divulgação da imagem do Exército.
Salienta-se, igualmente, a sua acção na dificil e complexa tarefa de operacionalização e
implementação do novo “Regime remuneratório aplicável aos militares dos quadros permanentes e em
regime de contrato e de voluntariado dos três ramos das Forças Armadas”, possibilitando o atempado
processamento dos vencimentos e dos abonos aos militares e funcionários civis do Exército, factor
indispensável para a disciplina e coesão da Instituição. Merece analogamente ênfase o seu empenho, a
competência e o zelo patenteados na detecção e regularização do processamento de abonos e
vencimentos indevidamente recebidos, à luz dos normativos vigentes neste âmbito.
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Releva-se também as múltiplas actividades por si impulsionadas, de que se destacam os
espectáculos de circo realizados na época natalícia, extensivos a toda a família militar, com inegável
reflexo na qualidade e melhoria de actividades culturais, recreativas, desportivas e de divulgação, o
apoio à edição de publicações e revistas, com conteúdos de interesse militar, assim como a divulgação
de informação útil e actual, no âmbito das actividades da Direcção de Serviços de Pessoal, através de
“Newsletters” e da página da intranet.
De referir, ainda, a excelente programação e coordenação de inúmeras actividades conduzidas
pelas Bandas, Fanfarra e Orquestra Ligeira do Exército, no quadro do cerimonial militar e em resposta
às imensas solicitações de autoridades civis, num inestimável contributo para o reforço da visibilidade
e credibilidade do Exército junto das populações e da opinião pública.
Impõe-se igualmente evidenciar o seu elevado profissionalismo, a forma competente, rigorosa e
eficiente como coordenou e conduziu todo o processo tendente à mudança de instalações dos serviços
e órgãos da sua Direcção, em resultado de um cuidadoso planeamento e dos bem sucedidos contactos
internos e externos, nomeadamente com a Câmara Municipal de Lisboa, num exercício de plena
eficácia, constituindo um factor decisivo para o cumprimento da fita do tempo superiormente aprovada
e que bem justifica a excelência dos resultados alcançados.
Norteando a sua acção de acordo com as mais nobres qualidades e virtudes militares, de que se
destacam as suas relevantes qualidades pessoais, os elevados dotes de carácter, o espírito de sacrifício,
a obediência, a lealdade, a sã camaradagem, a par de um sentido ético irrepreensível, o Major-General
Adelino Aleixo constituiu-se num exemplo de espírito de bem servir e de extraordinária competência
profissional, ao serviço do Exército, que muito o dignificam e enobrecem, devendo os serviços por si
prestados, ao Comando do Pessoal e ao Exército, serem considerados extraordinários, relevantes,
distintos e de muito elevado mérito.
15 de Novembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Louvo o MGen (19278675) José António Henriques Dinis, Director de Justiça e Disciplina do
Comando do Pessoal do Exército, porque ao longo dos ,últimos dezasseis meses, em que exerceu este
importante cargo, o fez de forma muito competente e dedicada, evidenciando em todas as
circunstâncias, um conhecimento perfeito de todos os assuntos relacionados com a administração da
justiça e disciplina no Exército, pelo que se tornou num valioso e imprescindível colaborador do
Tenente-General Ajudante-General do Exército.
Durante o exercício do seu cargo, patenteou elevados dotes de carácter e assinalável espírito de
colaboração, quer no âmbito do Comando do Pessoal, quer relativamente às restantes áreas de
actividade, militares e civis, de que são exemplo a realização do seminário subordinado ao tema
“O Novo Regulamento de Disciplina Militar”, bem como a participação da sua Direcção no “Ciclo de
Conferências de Gestão de Recursos Humanos”, inseridos nas Comemorações do Dia do Comando do
Pessoal, fórum de reflexão e divulgação de práticas e experiências, no âmbito da Justiça e Disciplina
do Exército.
Merece igualmente referência o seu empenhamento na promoção de estágios para os Oficiais
em Regime de Voluntariado e de Contrato licenciados em Direito, com a finalidade de dar a conhecer
as normas, directivas, métodos do trabalho da Direcção e da estrutura organizacional do Exército, bem
como todos os estudos conducentes à criação de uma estrutura orgânica de apoio jurídico a elementos
e forças destacadas em Teatros de Operações no âmbito do Direito Internacional Humanitário e de
Conflitos Armados.
É de evidenciar ainda o seu fundamentado saber e o elevado pragmatismo com que soube
liderar questões que à sua Direcção se colocaram, de que se salienta o extremo rigor e a elevada
competência profissional patenteados, quer na elaboração do “PAD 250-01 Manual de Procedimentos
do Regulamento de Disciplina Militar”, adaptado às realidades e exigências do novo “Regulamento de
Disciplina Militar”, publicação que se destina a estabelecer as bases e as linhas orientadoras para a
elaboração dos processos disciplinares no Exército, quer na implementação e dinamização das
tecnologias de informação, traduzido na acção impulsionadora da divulgação das actividades da

48

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2011

2.ª Série

Direcção de Justiça e Disciplina, através de “Newsletters” e da página no portal “Wise do Comando
do Pessoal”, apresentando-se agora mais atractivas, de consulta mais intuitiva e com conteúdos de
relevância.
Salienta-se, também, a sua especial atenção no acompanhamento dos assuntos relacionados com
o Estabelecimento Prisional Militar, que se encontra na sua directa dependência e destinado a albergar
elementos dos três Ramos das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, condenados
judicialmente a penas de prisão.
Neste particular importa acrescentar o escrutínio a que o Estabelecimento Prisional Militar está
sujeito, pelas situações de ordem humana e judicial, decorrentes da componente penitenciária, às quais
sempre impõs orientações e determinações pautadas pelo rigor, exigência, bom senso e sensibilidade
humana, que confirmam, no âmbito das suas competências, a determinação na constante procura das
soluções mais correctas e o encaminhamento mais adequado, de que resultou prestígio para o
Comando do Pessoal e para o Exército.
Releva-se ainda o contributo apoiante na promoção do relacionamento adequado e institucional,
nomeadamente com o Tribunal de Execução de Penas de Coimbra, Direcção-Geral dos Serviços
Prisionais e outras entidades judiciárias, procurando, para além de assegurar o estrito cumprimento das
penas de prisão por condenação judicial, que se desenvolvessem as acções tendentes a permitir a
progressiva reinserção dos militares na sociedade civil.
Por toda esta sua permanente actividade muito me apraz salientar as qualidades do
Major-General Henriques Dinis e vincar as sua virtudes militares, das quais se destacam, a lealdade, a
abnegação, o espírito de sacrifício, de obediência e a sã camaradagem, pelo que é de jus considerar os
serviços por si prestados como relevantes, extraordinários e de muito elevado mérito e dos quais
resultou prestígio para o Comando do Pessoal e para o Exército.
15 de Novembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Louvo o MGen (03212179) João Ernesto Vela Bastos pelo modo dedicado, dinâmico e
eficiente como serviu o Exército e o País durante mais de trinta e quatro anos de serviço, revelando
grande capacidade de comando e chefia, competência técnico-profissional, elevados dotes de carácter,
qualidades e virtudes militares que lhe permitiram alcançar assinaláveis níveis de proficiência e que
encontram apropriada tradução numa folha de serviços que o dignifica e enobrece.
No início da sua carreira militar foi colocado na Direcção do Serviço de Material, como
Inspector no Gabinete de Engenharia da Qualidade e, posteriormente, na Escola Militar de
Electromecânica, onde desempenhou diversas funções relacionadas com a instrução de quadros e
praças, nomeadamente como Instrutor do diversos cursos ali ministrados, demonstrando uma notável
capacidade de trabalho, organização, honestidade, lealdade e acentuado espírito de disciplina,
contribuindo para a obtenção de excelentes níveis de instrução.
Colocado novamente na Direcção do Serviço de Material, como Adjunto para a informática,
revelou elevado espírito de missão, permanente disponibilidade e excelentes relações humanas. Mercê
do seu espírito de iniciativa e saber, aliados a uma elevada capacidade de realização e bom senso
prático, a sua acção constituiu firme contributo para a informatização dos processos de gestão e
controlo orçamental daquela Direcção, o que em muito possibilitou a criação das condições
necessárias a uma transformação progressiva dos métodos de gestão então em uso.
Na área da docência universitária, desempenhou, na Academia Militar, durante dois diferentes
períodos da sua carreira, as exigentes funções de Professor, designadamente, das cadeiras de Táctica e
Emprego do Serviço de Material, de Balística Interna e Externa, de Material de Artilharia I e II e de
Mecânica Geral de Viaturas, revelando uma rara aptidão para a docência e uma sólida formação
académica, militar e humana, a par de uma indiscutível experiência que o creditaram como excelente
pedagogo, permanentemente preocupado com a qualidade das funções educativas e de formação que
lhe estavam cometidas.
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Ainda como Professor, a sua actividade docente caracterizou-se por um permanente e
elevado nível técnico-científico e pedagógico, complementado por um sistemático
acompanhamento do rendimento escolar dos seus alunos, não descurando o contributo para a
formação militar, numa correcta e rigorosa interpretação das complexas funções de professor
daquele Estabelecimento Militar de Ensino Superior.
Como Director dos Cursos do Serviço de Material, desenvolveu a sua actividade com
assinalável eficiência e elevado mérito. Evidenciado notável capacidade de organização e
planeamento, soube estabelecer uma excelente ligação entre os alunos e a Direcção de Ensino, em
particular com os docentes, de forma a garantir, através de uma oportuna e esclarecida
informação, a participação empenhada de todos na prossecução dos objectivos superiormente
definidos.
Ainda como Director dos Cursos, sendo o responsável pelas Licenciaturas em Engenharia
Electrotécnica e Mecânica para o Serviço de Material, coube-lhe desenvolver o conjunto de
actividades que conduziram à auto-avaliação daqueles cursos, evidenciando um profundo
conhecimento da temática do ensino superior em geral e da formação militar dos futuros oficiais
em particular. Desta actividade e da coordenação superiormente desenvolvida, quer internamente,
quer com o Instituto Superior Técnico, resultaram notáveis índices de sucesso com prestígio para
a Academia Militar e para o Exército, traduzidos no Relatório de Auto-Avaliação produzido pela
Comissão Nacional de Avaliação Externa dos Cursos de Engenharia Electrotécnica e de
Mecânica, e, posteriormente, à visita de Acreditação dos Cursos pela Ordem dos Engenheiros.
No âmbito das funções de Comando e Direcção, como Tenente-Coronel, desempenhou as
exigentes funções de Director de Estudos e Instrução da Escola Prática do Serviço de Material,
com apurado sentido de dever e assinalável capacidade de iniciativa, planeamento e organização,
contribuindo significativamente para os elevados níveis de proficiência da instrução ministrada
naquela Escola Prática e para o cabal cumprimento dos objectivos de formação aprovados.
Como Coronel, no desempenho das elevadas funções de Comandante da Escola Militar de
Electromecânica, confirmando a sua aptidão para bem servir em diferentes circunstâncias e as
suas excepcionais qualidades e virtudes militares, exerceu o Comando com extrema eficiência e
reconhecido profissionalismo, aliados a uma dedicação e espírito de missão notáveis, grande
perspicácia e apurada inteligência, servido por um carácter disciplinado e disciplinador. Durante o
seu Comando, com comprovado dinamismo e rigor, primou por uma excelente gestão dos recursos
disponíveis e por um controlo de despesas e execução orçamental notáveis, sendo ainda de relevar
a sua acção no apoio ao aprontamento e à recuperação dos materiais necessários às Forças
Nacionais Destacadas, nas áreas da Electrónica, da Vigilância do Campo de Batalha e das
Comunicações, dentro do estrito cumprimento de curtos prazos de entrega, contribuindo também
desta forma para o bom desempenho daquelas Forças e para o cumprimento da missão do
Exército.
Como Oficial General, exerceu as funções de Adjunto do Comandante da Logística, de
Director de projecto dos Helicópteros Ligeiros e dos Helicópteros NH-90 e, em acumulação, de
“Portuguese NH90 Head of Delegation”, as quais exerceu com inexcedível dedicação e elevada
competência, sublinhando-se ainda a determinação, sentido de responsabilidade e rigor colocados
no seu cumprimento, de que resultaram valiosos contributos para concretização de um projecto de
grande complexidade e fulcral importância para o reequipamento e modernização da Componente
Operacional do Exército.
Por tudo o que precede, é de inteira justiça destacar, de forma inequívoca, a notável
qualidade do desempenho do Major-General João Ernesto Vela Bastos no exercício das funções
atribuídas ao longo da sua brilhante carreira, classificando os serviços por si prestados como
extraordinários, relevantes e distintíssimos, deles tendo resultado honra e lustre para o Exército,
para as Forças Armadas e para o País.
5 de Janeiro de 2011. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.
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Louvo o Cor Inf (02054282) João Otílio Passos Gonçalves, pelas excepcionais qualidades e
virtudes militares patenteadas no cumprimento das tarefas que lhe foram confiadas e pela forma
altamente honrosa, brilhante e excepcionalmente eficiente, como exerceu durante os últimos 20 meses
o cargo de 2.º Comandante da Brigada de Intervenção (BrigInt).
Oficial de excelente craveira, ponderado e de personalidade determinada, com uma visão
correcta e abrangente das suas funções, deixou bem vincada a sua notável preparação
técnico-profissional e elevada competência, no acompanhamento e execução, nomeadamente no
âmbito do processo de transformação do Exército na parte aplicável à Brigada de Intervenção, da
elaboração das NEP's operacionais e da inspeccão do treino operacional dos encargos operacionais da
Brigada de Intervenção, da chefia das equipas de teste de prontidão operacional interno (CREVAL) às
subunidades da Brigada, destacando-se o seu extraordinário desempenho. Como Oficial Coordenador
dos Exercícios (OCE) de aprontamento de Forças Nacionais Destacadas da responsabilidade da
BrigInt, das séries KABUL, SHAMA, PRISTINA e DRAGÃO, a acção que desenvolveu, foi marcada
por uma forma de actuação admiravelmente empenhada, sóbria e experiente, sendo sempre pedagógica
e objectiva, daí resultando ensinamentos e orientações para as Unidades avaliadas, que facilitaram o
seu aprontamento e melhoraram a sua aptidão para o cumprimento das respectivas missões, tendo-se,
por isso, constituído como um importante elemento no apoio ao Comandante da Brigada de
Intervenção.
É tambem de elementar justiça realçar a qualidade do seu contributo nas intervenções por si
efectuadas em diversas palestras, mercê do conjunto das suas elevadas capacidades intelectuais e
técnicas, aliadas às suas exemplares qualidades morais e humanas e elevado espírito de bem servir, de
que se destaca o colóquio “D. Nuno Alvares Pereira” realizado na Escola Prática de Infantaria, sobre o
tema “O Homem, o Militar e o Santo”, e as conferências sobre “A espiritualidade na prevenção e cura
da droga” e a “Prova científica da existência de Deus”, que muito contribuíram para uma imagem
dissemelhante da sua forma de estar como cidadão e militar. De relevar igualmente, as relevantes
qualidades pessoais, consubstanciadas nas relações civis-militares, no cumprimento das directivas e
orientações superiores de uma forma peculiar, com reflexos muito positivos da imagem pública dos
militares na sociedade civil, bem patente no planeamento e coordenação das actividades do aniversário
da Brigada e da direcção e execução de diversas cerimónias militares.
Pela actividade desenvolvida, o Coronel Passos Gonçalves, corrobora, uma vez mais, as
excelentes referências de todos os que consigo tiveram ensejo de se relacionar em serviço e fora dele,
que o creditam como um Oficial que sempre pautou a sua actuação pela afirmação constante de
elevados dotes de carácter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e obediência, sendo merecedor
deste público reconhecimento, pelo conjunto, diversidade e importância das actividades
desenvolvidas, devendo os serviços por si prestados, que contribuíram significativamente para a
eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Brigada de Intervenção e do Exército, serem
considerados extraordinários e relevantes.
16 de Dezembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Louvo o Cor Tm (10645583) Nelson Martins Viegas Pires, pelas excepcionais qualidades e
virtudes militares e pelo excepcional desempenho, evidenciados durante os dois anos em que exerceu
as funções de Comandante do Regimento de Transmissões.
Neste período, foi desenvolvido o conceito de Sistema de Informação e Comunicações
Operacional (SIC-O), como sistema integrador do SITEP e Rede de Dados do Exército e como suporte
da capacidade de Comando e Controlo do Exército, cuja importância e prioridade se materializaram na
atribuição de significativos investimentos para o desenvolvimento dos Sistemas de Comunicações, de
Informação, e da Segurança de Informação do Exército.
Sob o seu comando, e mercê da sua inexcedível capacidade de organização, liderança,
competência e sentido de responsabilidade, o Regimento de Transmissões (RT) cumpriu com eficácia
as tarefas que lhe estão cometidas no âmbito da implementação, manutenção e sustentação do SIC-O,
sendo de realçar: a implementação dos Centros de Dados Regionais, dos Centros de Dados de Portais
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e da “Rede Red” e instalação de 22 Servidores Locais em U/E/O do Exército; o início da
implementação de uma estrutura para a detecção e prevenção de intrusões (IPS/IDS); o início da
configuração do Sistema de Controlo de Acessos (NAC); a implementação dos novos portais de
Intranet e Internet do Exército, assentes na plataforma Microsoft Office Sharepoint Server 2007 e a
gestão da Rede de Interligação das Forças Armadas.
É ainda de toda a justiça, individualizar e realçar, no âmbito do Sistema da Segurança de
Informação, o empenhamento directo do Coronel Viegas Pires na implementação do Elemento de
Guerra de Informação, tendo para tal interpretado perfeitamente a directiva do Comandante do
Exército e concretizado o Módulo Táctico CIRC (Computer Incident Response Capability), um novo
quadro orgânico e novas responsabilidades para o RT, evidenciando elevada competência profissional,
determinação, abnegação e espírito de sacrifício.
Não obstante as conhecidas dificuldades orçamentais, conseguiu, fruto de uma criteriosa e
exímia capacidade da gestão dos meios disponíveis, realizar um importante trabalho na manutenção e
conservação das instalações e infra-estruturas do aquartelamento, sendo de destacar, entre outros, os
alojamentos e espaços lúdicos destinados aos ex-combatentes deficientes.
Realça-se também a ligação do RT à Comissão de História das Transmissões, apoiando as
múltiplas actividades por esta desenvolvidas, sendo de realçar o papel desempenhado na cerimónia de
Comemoração dos 200 anos do Corpo Telegráfico, a qual coincidiu com o 33.º aniversario do
Regimento de Transmissões e contou com a presença de relevantes personalidades militares e civis
O Coronel Viegas Pires interpretou com elevada inteligência e lucidez as directivas emanadas
pelo seu Comando Superior e soube ultrapassar as dificuldades conjunturais com que se deparou,
aglutinando e impulsionando as vontades dos seus subordinados, desenvolvendo um comprovado
espírito de corpo e sentido da disciplina, transpondo todas as limitações susceptíveis de afectar o moral
dos militares da sua unidade e o normal cumprimento da sua missão, manifestando em todos os
momentos ser possuidor de elevadas qualidades pessoais e militares, granjeando entre os homens que
comandou e o Comando que serviu, estima consideração e respeito.
Pelo seu Comando, pelas suas excepcionais qualidades e virtudes militares, materializadas na
afirmação constante de elevados dotes de carácter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e de
obediência e competência profissional, o Coronel Viegas Pires é merecedor de ocupar postos de maior
responsabilidade e risco, devendo os seus serviços serem considerados extraordinários, relevantes e de
elevado mérito.
16 de Dezembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Louvo o Cor Cav (11826781) João Henrique Cordeiro de Jesus Neves pelas excepcionais
qualidades e virtudes militares, elevada competência profissional, extrema lealdade e espírito de
missão que evidenciou no exercício das funções de Comandante da Unidade de Aviação Ligeira do
Exército (UALE). Militar possuidor de relevantes qualidades pessoais, consubstanciadas numa notável
capacidade de planeamento, organização, direcção e controlo, iniciou em 2008 a complexa, mas
simultaneamente nobre, tarefa de comandar uma das mais jovens unidades do Sistema de Forças
Nacional. Da sua superior acção de comando, merecem especial relevo, um conjunto de acções em que
procurou preservar e reavivar a história da presença da aeronáutica militar em Tancos, melhorar as
condições de vida e de trabalho dos militares e funcionários civis que nele servem, aprofundar os laços
de colaboração e amizade com entidades e populações locais e, não menos importante, apoiar de
forma exemplar todas as solicitações do Comando da Brigada de Reacção Rápida (BrigRR), quer no
âmbito do treino operacional das suas subunidades, quer no aprontamento das Forças Nacionais
Destacadas (FND) projectadas pela Brigada.
De entre um conjunto de actividades desenvolvidos no sentido da melhoria do bem-estar dos
seus subordinados, com consequente reflexo nos índices de produtividade da UALE, destacam-se os
trabalhos desenvolvidos na manutenção e recuperação das casernas destinadas ao alojamento das
praças, cozinhas do rancho geral, capela, oficinas, messe de oficiais e sistema de captação de água,
tendo este último permitido uma significativa economia de recursos financeiros. No âmbito
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aeronáutico, a sua acção de comando foi particularmente evidente na forma como prosseguiu e
acompanhou a manutenção das qualificações dos pilotos e mecânicos de helicópteros, através de uma
estreita ligação com as “Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET)”, com a “Empresa de
Meios Aéreos (EMA)” e Força Aérea Portuguesa (FAP). Ao nível da melhoraria das condições de
operacionalidade do Aeródromo Militar de Tancos (AMT), as suas orientações foram no sentido da
implementação do conceito de utilização do Aeródromo, o qual teve como consequência directa a
realização de um conjunto de intervenções tendentes a melhorar as condições de segurança na
operação dos quais se ressalvam a remoção de obstáculos existentes, a vedação total da área de
manobra, bem como a operacionalização dos meios de socorro e abastecimento de aeronaves. As suas
acções não se confinaram ao nível interno, tendo o seu extraordinário desempenho, revelado no âmbito
técnico-profissional, sido responsável pela Chefia do Gabinete Coordenador do Grupo de Gestão do
programa NH 90; paralelamente e no sentido de manter viva a herança legada pela Força Aérea
Portuguesa (FAP) procedeu à realização de contactos junto da FAP no sentido de obter uma aeronave
CASA C212 AVIOCAR devidamente desactivada com o intuito de perpetuar a passagem daquele
Ramo pelo AMT. No âmbito operacional, o inexcedível apoio prestado pela UALE no contexto do
exercício APOLO 10, concomitantemente com os aprontamentos das Operational Mentor and Liasion
Team (OMLT) com vista à participação Nacional na International Security Assistance Force (ISAF),
são marcas indeléveis da sua Acção de Comando.
Humilde e sereno, com uma permanente disponibilidade para o serviço e demonstrando
elevados dotes de carácter, sentido de camaradagem e espírito de corpo, cativa de forma inequívoca a
atenção e o respeito dos seus pares bem como de inferiores e superiores hierárquicos, impondo-se à
consideração pública pela permanente demonstração das suas excelentes qualidades humanas e
militares. Oficial discreto mas proactivo, possuidor de um elevado espírito de sacrifício e de
obediência, dinamismo, frontalidade e extraordinário desempenho e abnegação, pautou sempre a sua
actuação pela coerência, bom senso, sentido do dever e determinação, evidenciando uma permanente
preocupação com todas as situações relacionadas com a UALE, nunca perdendo de vista o seu
referencial hierárquico, a BrigRR, facilitando de um modo notável a acção do seu Comandante de
Brigada. Pelo exposto, o Coronel João Neves uma vez mais se afirmou como um Oficial de excepção,
tendo a sua notável acção de comando resultado em lustre e honra para a BrigRR e para o Exército,
pelo que é de inteira justiça que os serviços por si prestados sejam considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
16 de Dezembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Louvo o Cor Tm (07519581) Rui Manuel Nunes Pinto, pela elevada competência,
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais que evidenciou no âmbito
técnico-profissional, como Chefe da Divisão de Comunicações e Sistemas de Informação do
Estado-Maior do Exército, ao longo dos últimos três anos.
Oficial muito correcto e leal, exerceu as suas funções com sobriedade e determinação,
conjugando, de forma inteligente, o rigor e exigência no serviço com uma atitude aberta, serena e
disponível, assegurando, assim, que a sua Divisão respondesse com eficiência e eficácia as múltiplas
solicitações que lhe foram colocadas e, ao mesmo tempo, promover um salutar ambiente de
camaradagem e entreajuda dentro do Estado-Maior do Exército.
Permanentemente atento ao evoluir de todos os assuntos da área de interesse da sua Divisão,
produziu e coordenou, com as outras Divisões do Estado-Maior do Exército e com a Direcção de
Comunicações e Sistemas de Informação, um apreciável volume de estudos de reconhecida qualidade,
antecipando soluções tecnicamente robustas, inovadoras e coerentes com os superiores objectivos do
Exército, revelando grande competência profissional e muito bom senso.
Desse vasto conjunto de estudos, destacam-se os que foram realizados no âmbito da gestão dos
Sistemas Rádio P/GRC 525, sistema de comunicações para o Carro de Combate Leopard 2 A6,
reestruturação do suporte tecnológico dos Sistemas de Informação (SI) do Exército, criação da Base de
Dados única de Pessoal do Exército (BDUPE), sistemas de informação associados ao processamento
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de vencimentos e Sistema de Certificação Electrónica do Estado, bem como os que se focaram nos
projectos de reequipamento “Sistema de Informação e Comunicações – Táctico”, “Sistema de
Informação e Comunicações – Operacional”, “Elemento da Guerra da Informação” que, no seu
conjunto, atestam bem o inequívoco e muito significativo contributo dado pelo Coronel Nunes Pinto,
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército.
Neste período, salienta-se, ainda, a intensa actividade que desenvolveu como Coordenador do
Exército para o Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional, participando em inúmeras reuniões
ao nível do Exército e do Centro de Dados da Defesa e produzindo relatórios precisos e
fundamentados, com propostas concretas para a resolução dos variados e complexos problemas que
um projecto desta natureza necessariamente acarreta.
Finalmente, no quadro específico do Estado-Maior do Exército foram visíveis os resultados da
sua intervenção pragmática e esclarecida, que se traduziram na disponibilização de ferramentas
colaborativas do SHARE POINT 2007, na criação de um Portal Colaborativo, na adopção de um novo
modelo de Gestão Documental e na introdução do uso alargado do Microsoft Project, para além da
implementação dos sub-módulos SIG-LPM, “Enterprise Add-on Public Sector” e “Project System”.
Estas medidas proporcionaram um reforço substancial das competências internas do Estado-Maior ao
nível da programação, controlo e gestão de projectos e no acesso directo e em tempo real, a
informação essencial para perspectivar o desenvolvimento da Lei de Programação Militar, o que
constitui uma clara melhoria no apoio ao processo da tomada de decisão superior e um importante
contributo para a implementação de uma nova capacidade de “Gestão de Informação” no Exército.
Assim, considero que deve ser dado público destaque à forma altamente competente e meritória
como o Coronel Rui Pinto exerceu as funções de Chefe da Divisão de Comunicações e Sistemas de
Informação, revelando excepcionais qualidades e virtudes militares, exemplar abnegação, espírito de
sacrifício e de obediência e competência profissional, justificando plenamente, que os serviços por si
prestados sejam classificados como relevantes, extraordinários e de muito mérito, dos quais resultou
honra e lustre para o Exército.
30 de Novembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.

Louvo o TCor SGE (16236678) Ricardo Augusto Correia, pelas excepcionais qualidades e
virtudes militares evidenciadas ao longo de mais de três décadas ao serviço do Exército, onde o seu
extraordinário desempenho se pautou pela afrmação constante de elevados dotes de carácter, lealdade
e abnegação.
Militar cumpridor, dotado de elevada competência técnico-profissional, com um forte sentido
do dever e de disciplina, iniciou a sua longa carreira pela Classe de Sargentos na Arma de Cavalaria.
Desde as primeiras funções que desempenhou, como Sargento de Pelotão do 1.º Esquadrão de Carros
de Combate em Santa Margarida e no 1.º Esquadrão de Lanceiros em Lisboa, evidenciou um
dinamismo apreciável, uma conduta leal e franca e uma disponibilidade assinaláveis.
Mais tarde, tendo a sua formação complementada com outras competências, designadamente:
no âmbito do tiro desportivo, sendo detentor do Grau de Mestre Atirador em Pistola Calibre de
Guerra; Segurança de Altas Entidades; e Polícia do Exército, foi desempenhando funções de maior
responsabilidade, demonstrando experiência acumulada e destacáveis virtudes militares. Salienta-se
neste domínio o singular empenho e os bons resultados obtidos na Equipa de Tiro do Exército, da qual
foi Chefe, e como instrutor aos vários cursos de segurança pessoal a altas entidades.
Já como Capitão, destacam-se a sua capacidade de trabalho e as suas qualidades militares e
humanas, chegando a acumular as funções de Chefe das Secções de Pessoal e Logística do Regimento
de Lanceiros N.º 2. Perante esta sobrecarga de tarefas e responsabilidades, soube dar sempre uma
resposta adequada e simultaneamente estender a sua acção a outros domínios, sendo de realçar a sua
participação no aprontamento do Pelotão de Polícia de Exército do Agrupamento ALFA/SFOR II,
destinado à Bósnia Herzegovina. É de referir ainda, num contexto de dinamização de carácter lúdico
em prole da Unidade, a sua aptidão e disponibilidade para a pintura, levando-o a deixar diversos
quadros no seu espólio e respectivo museu. Perante a sua formação e conhecimentos nesta área, tem
frequentemente sido solicitado ao longo da carreira para expor as suas obras em Portugal e no
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estrangeiro, nomeadamente no âmbito do Programa D. Afonso Henriques, onde tem merecido os
maiores encómios pela qualidade dos seus trabalhos e sensibilidade artística, mormente no
desenvolvimento do tema de cariz militar.
Como Oficial Superior, destacando os últimos quatro anos, em que serviu como Chefe do
Centro de Documentação e ultimamente como Chefe dos Serviços Administrativos no Jornal do
Exército, foi sempre um excelente colaborador, correspondendo às diversas solicitações inerentes à
sua função, por vezes complexas, de forma pronta, confirmando em todos os momentos um
profissionalismo assinalável.
Pelo seu desempenho, o Tenente-Coronel Ricardo Correia demonstrou ao longo da sua já longa
carreira militar relevantes qualidades pessoais e profissionais, as quais contribuíram significativamente
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército. Destaca-se deste modo a sua
dedicação e lealdade permanentes, sendo de inteira justiça conferir-lhe este público louvor, devendo os
seus serviços serem considerados muito relevantes, extraordinários e de elevado mérito.
22 de Dezembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.

Louvo o Maj Art (17234789) João Afonso Góis Pires, pela forma exemplar como ao longo dos
últimos seis anos tem vindo a desempenhar as funções de Chefe da Secção de Protocolo, na
Repartição de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do
Exército (RCRPP/GabCEME).
Realça-se a prestação do Major Góis Pires ao longo dos últimos dois anos e meio, atendendo ao
seu elevado espírito de missão e à forma como conduziu as diversas tarefas que lhe foram confiadas,
demonstrando uma relevante capacidade de análise e um sólido conhecimento do Exército. Tendo à
sua responsabilidade as actividades relacionadas com o protocolo e a organização de cerimónias,
sempre demonstrou, no âmbito técnico-profissional, elevada competência e extraordinário empenho.
Tendo colaborado no âmbito do planeamento e execução de cerimónias tão diversificadas e
exigentes como os Dias do Exército em 2008, 2009 e 2010, respectivamente em Faro, Braga e Castelo
Branco, nos Torneios de Golfe, nas Caravanas do Exército Brasileiro a Portugal, nos múltiplos eventos
no âmbito do Bicentenário da Guerra Peninsular e em várias visitas de Altas Entidades militares e
civis, o Major Góis Pires sempre apresentou propostas ponderadas e lógicas, registando uma conduta
com elevados níveis de proficiência e demonstrativa de excepcionais qualidades e virtudes militares,
como a lealdade, a presteza, a iniciativa e a abnegação.
Quando chamado a desempenhar funções no âmbito da Comunicação e das Relações Públicas, a
sua conduta sempre se pautou pela ponderação e discrição, respondendo com enorme segurança e
prontidão às mais variadas e complexas solicitações, normalmente sob grande pressão temporal,
demonstrando uma enorme aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, tendo contribuído de
forma determinante, para o cumprimento das diversas actividades da RCRPP/GabCEME.
Por tudo quanto foi apontado é de inteira justiça reconhecer publicamente as relevantes
qualidades pessoais e técnico-profissionais do Major Góis Pires, assim como as notáveis virtudes
militares evidenciadas devendo, os serviços por si prestados, serem considerados de extraordinários,
relevantes e de elevado mérito, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Exército.
03 de Janeiro de 2011. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho, General.

Louvo o 1Sarg Inf “Comando” (11476391) Carlos Alberto da Silva Barry da
“Force Proteccion” do 4.º Módulo de Apoio/ISAF, pela elevada competência técnico-profissional e
extraordinário desempenho demonstrados, assim como, pelas excepcionais qualidades e virtudes
militares reveladas ao longo dos últimos seis meses de missão, no cumprimento das exigentes e
complexas funções de Sargento de Pelotão e Comandante do 2.º Subgrupo, no Teatro de Operações do
Afeganistão.
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Militar leal, abnegado, dotado de sólida e vincada formação militar, com grande capacidade de
organização e de trabalho, pautou toda a sua conduta com grande coragem moral e física,
demonstrando, em permanência, total disponibilidade e voluntariedade, impulsionando e motivando
com o seu exemplo todos os que com ele trabalharam, constituindo-se como válido e precioso
colaborador do Comandante da “Force Proteccion”. Possuidor de excepcionais capacidades
pedagógicas, bem patentes no modo como conduziu, ao seu nível, a preparação dos militares da Força
na área das técnicas, tácticas e procedimentos para a especificidade da missão, soube garantir, de
modo exemplar e eficiente, a manutenção, conservação e controlo do equipamento da força sob o seu
comando. De salientar as inúmeras ocasiões em que colaborou directamente na área das Informações,
essencialmente na avaliação da ameaça e na actualização de cartas de situação do Afeganistão,
atestando possuir elevado espírito de sacrifício e de obediência, aliado a um espírito de bem servir em
diversas circunstâncias.
Pelas relevantes qualidades pessoais e profissionais, pela afirmação constante de elevados dotes
de carácter e pelo respeito, consideração e camaradagem granjeados junto de todos os seus camaradas,
sem excepções, é o Primeiro-Sargento Inf “Cmd” Barry digno de ser apontado como exemplo, pelo
que os serviços por si prestados devem ser publicamente reconhecidos e considerados como relevantes
e de elevado mérito, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão do Módulo de Apoio e do Exército Português.
16 de Setembro de 2010. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯

II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Ingresso no quadro
Nos termos do artigo 172.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho:
TCor Art, Supranumerário (04626886) João Alberto Cabecinha Quaresma Furtado de Almeida,
da EPA, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Setembro de 2010, por ter preenchido
vaga ocorrida no respectivo quadro especial e no seu posto.
(Por portaria de 03 de Dezembro de 2010)

TCor Tm, Supranumerário (01095486) António Renato Pimentel Santos, do RT, devendo ser
considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 2010, por ter preenchido vaga ocorrida no
respectivo quadro especial e no seu posto.
(Por portaria de 03 de Dezembro de 2010)

Passagem da situação de adido nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, à situação no quadro nos termos do artigo 172.º
do EMFAR:
Cap Cav, Adido (27431793) Venâncio José Couto Leitão, da UALE, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 2010, por ter terminado funções na UnAp/EME em diligência na
Empresa de Meios Aéreos do Ministério da Administração Interna.
(Por portaria de 20 de Setembro de 2010)
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Cap Tm, Adido (01066798) Susana Margarida Gomes Pinto, do CID, devendo ser considerada
nesta situação desde 10 de Maio de 2010, por ter terminado funções na UnAp/EME em diligência no
Centro de Dados da Defesa do MDN.
(Por portaria de 14 de Setembro de 2010)

Nos termos do artigo 172.º e n.º 3 do artigo 174.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de Junho:
SMor Cav, Supranumerário (05493480) Luís Filipe Cotrim da Silva, da EPC, passa à situação
de QQESP, desde 18 de Agosto de 2010, ocupando a vaga deixada pelo SMor Inf (09384281) Carlos
Manuel Gonçalves Sousa, na situação de QQESP que transita para a situação de Reserva.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Mat, Supranumerário (02501483) Victor Manuel de Oliveira Matos, da RMan, passa à
situação de QQESP, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 2010, ocupando
vaga deixada pelo SCh Inf (12333577) Alfredo Januário, na situação de QQESP que transita para a
situação de Reserva.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

Passagem à situação de adido
Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho:
Cor Inf, no Quadro (01462684) José Eduardo de Sousa Ferradeira Abraços, da UnAp/EME em
diligência na Divisão de Planeamento Estratégico Militar do EMGFA, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Julho de 2010.
(Por portaria de 12 de Julho de 2010)

Maj AdMil, no Quadro (01312685) José Francisco Madureira dos Santos, da UnAp/EME em
diligência no EMGFA por ter sido nomeado para o cargo “Fiscal Officer” da European Operational
Rapid Force (EUROFOR), devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Maio de 2010.
(Por portaria de 12 de Julho de 2010)

SCh Cav, no Quadro (07982981) João Afonso Sequeira Rodrigues, do CmdLog, colocado na
UnAp/EME/EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Inf, no Quadro (04549778) Roberto Jorge Seixas Martins, da AM, colocado na
UnAp/EME/EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Mat, no Quadro (12402081) Manuel Joaquim Ribeiro Costa, do RMan, colocado na
UnAp/EME/EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Mat, no Quadro (05877381) António Mário Coelho, do CmdLog, colocado na
UnAp/EME/EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)
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SCh Art, QQESP (14605284) António Manuel Ramos Nascimento, do GAC/BrigMec, colocado
na UnAp/EME/EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Setembro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh AdMil, QQESP (16886985) Jorge Manuel Fernandes Ventura, da UnAp/ZMM, colocado
na UnAp/EME/EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Setembro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho:
Cor Cav, no Quadro (05592279) José Maria Rebocho Pais de Paula Santos, da UnAp/EME em
diligência no EMGFA, por ter tomado posse do cargo de Adido de Defesa junto da Embaixada de
Portugal em Argel, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Junho de 2010.
(Por portaria de 15 de Junho de 2010)

Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho:
SCh AdMil, QQESP (07881881) Duarte Gomes de Oliveira, da UnAp/ZMA colocado na
DGPDN, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho:
Maj SGE, no Quadro (17607180) Victor Manuel da Silva Cabrita, da UnAp/EME em diligência
no Comando Operacional Distrital de Operações de Socorro do Distrito de Beja da Autoridade
Nacional de Protecção Civil, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de 2010.
(Por portaria de 12 de Julho de 2010)

Passagem da situação de adido nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, à situação de adido nos termos da alínea g) do
n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR:
Cor Tm, Adido (16711881) Alexandre Manuel Macareno Laço Jeca, da UnAp/EME em
diligência no GNS, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Maio de 2010.
(Por portaria de 19 de Maio de 2010)

Passagem da situação de supranumerário nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 174.º do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, à situação de adido nos termos da
alínea g) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR:
Cor Cav, Supranumerário (13951683) Jorge Manuel Antunes Cameira, da UnAp/EME em
diligência na Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do MDN, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Março de 2010.
(Por portaria de 02 de Agosto de 2010)
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Nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho:
Cor Inf, no Quadro (14097078) Augusto Manuel dos Santos Alves, da UnAp/EME em
diligência na IGDN/MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Março de 2010.
(Por portaria de 02 de Agosto de 2010)

Cor Inf, no Quadro (01774582) José Manuel Duarte da Costa, da UnAp/EME em diligência no
MDN, por ter tomado pose do cargo de Assessor de Relações Externas de Defesa do Gabinete do
MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 2010.
(Por portaria de 09 de Junho de 2010)

Maj Cav, no Quadro (00387391) Lourenço Manuel Simões de Azevedo, da UnAp/EME em
diligência no IESM, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Julho de 2010.
(Por portaria de 17 de Setembro de 2010)

Maj AdMil, no Quadro (18272491) Sérgio Paulo Rodrigues Augusto, da UnAp/EME em
diligência no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Agosto de 2010.
(Por portaria de 13 de Setembro de 2010)

Maj Inf, no Quadro (08250992) Hélder Alexandre Roques Abrantes Soares, da UnAp/EME em
diligência no Centro de Dados da Defesa do MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Maio de 2010.
(Por portaria de 14 de Setembro de 2010)

Maj Inf, no Quadro (12472493) Fernando Jorge Fonseca Rijo, da UnAp/EME em diligência no
IESM, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Julho de 2010.
(Por portaria de 13 de Julho de 2010)

Maj Mat, no Quadro (34657191) Nuno Miguel Viegas Saúde, da UnAp/EME em diligência no
IESM, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Julho de 2010.
(Por portaria de 13 de Julho de 2010)

Maj Inf, no Quadro (36740391) Paulo César Pinheiro Roxo, da UnAp/EME em diligência no
IESM, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Julho de 2010.
(Por portaria de 13 de Julho de 2010)

SMor Eng, QQESP (06014078) Eugénio Manuel Correia Duarte, do RE3, colocado na
UnAp/EME/IASFA/CAS PORTO, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Outubro de
2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SMor Art, QQESP (00016680) Francisco Manuel da Cruz Pinto, do RG1, colocado na
UnAp/EME/IASFA/CAS PONTA DELGADA, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
Setembro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SMor Inf, QQESP (00862680) Eurico Óscar Vieira Lima, do RG2, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SMor Inf, QQESP (03609280) António Manuel Ferreira Soares, do Cmd BrigInt, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Setembro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)
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SMor Art, QQESP (10391280) Joaquim António Catarino, do RAAA1, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SMor Inf, QQESP (15246181) Joaquim José Esturrica Garcia, do CID, colocado na
UnAp/EME/IDN, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Setembro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SMor Para, QQESP (13312678) Rui Eduardo Ferreira Pinto, do GabCEME, colocado na
UnAp/EME/GNS, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Mat, no Quadro (05114982) Carlos Manuel Sousa Angelino, do RMan, colocado na
UnAp/EME/DGPRM, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Mat, no Quadro (10059881) Lourenço José Ferreira Rato, do CmdLog, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Tm, no Quadro (00450379) António Gervásio Nunes da Silva Marques, do CmdLog,
colocado na UnAp/EME/Liga dos Combatentes, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Tm, no Quadro (19006981) Armando Jorge de Jesus Aparício, do EME, colocado na
UnAp/EME/CNPCE, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Art, no Quadro (02697081) Fernando Manuel Patrão M. Santa, do CID, colocado na
UnAp/EME/IDN, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Inf, no Quadro (12121581) Manuel Adolfo Ribeiro Coelho, da UnAp/CmdPess, colocado
na UnAp/EME/IDN, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Corn/Clar, no Quadro (06705487) Henrique Manuel Lemos Botelho, do Cmd BrigInt,
colocado na UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de
2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Inf, no Quadro (02174582) Nascimento Barroco Peniche, da EPS, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Inf, no Quadro (01797482) Armando Rodrigues de Figueiredo, do IPE, colocado na
UnAp/EME/IASFA/CAS VISEU, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Setembro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Inf, no Quadro (14828580) Fernando da Silva Franco, do RG2, colocado na UnAp/EME/IASFA,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

60

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2011

2.ª Série

SCh Art, no Quadro (10251881) Fernando Tito Andrade R. Pimenta, da UnAp AMAS colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Art, no Quadro (00227781) José Manuel da Silva, do RG3, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Eng, no Quadro (06165682) Paulo Domigues Lapa dos Santos, da EPE, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Tm, no Quadro (01005283) Eduardo António dos Santos Cardoso, da DJD, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Tm, no Quadro (13480183) Carlos Humberto Marques Batista, do RTm, colocado na
UnAp/EME/MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Inf, no Quadro (12533380) António Manuel Freitas Osório, do RI19, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Inf, no Quadro (03557281) Luís Filipe Serras Alves, do 2BIMec/BrigMec, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Art, no Quadro (07181481) Carlos Jorge Guerrinha Teixeira, do RA4, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Art, no Quadro (11342481) Manuel Joaquim Almeida Mirrado, do RG1, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Art, no Quadro (13865181) António João da Silva Tenreiro, do RA4, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Eng, no Quadro (10991182) António Afonso Portela Pinto, do RE3, colocado na
UnAp/EME/IASFA/CAS PORTO, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Outubro de
2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Eng, no Quadro (00743679) Rui Jorge Galiza de Matos Naldinho, do RA5, colocado na
UnAp/EME/DGPRM, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Eng, no Quadro (03429283) Jorge Manuel Pratas Oliveira Covão, do DGME, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)
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SCh Cav, no Quadro (16018480) Francisco Leite Barbosa, do RG1, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Cav, no Quadro (03337082) Arlindo Brás Álvaro Papafina, da EPC, colocado na
UnAp/EME/DGPRM, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Cav, no Quadro (06479580) Raúl Rodrigues Ferreira, da UnAp/ZMM colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Setembro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Cav, no Quadro (12381781) António José Alves Coutinho, do RC6, colocado na
UnAp/EME/IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Inf, no Quadro (10893381) José Manuel Almeida Barata, do 1BIMec/BrigMec colocado na
UnAp/EME/DGPRM, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Setembro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

Nos termos da alínea o) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho:
Cap Eng, no Quadro (09295395) Paulo Jorge Vieira Varanda, da EPE, por ter iniciado exercício
de mandato electivo ao abrigo do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 279-A/01, de 19 de Outubro,
devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Setembro de 2009.
(Por portaria de 02 de Junho de 2010)

Passagem à situação de supranumerário
Passagem da situação de adido nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, à situação de supranumerário nos termos da
alínea e) do n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR:
Cor Inf, Adido (11063282) António Martins Pereira, da UnAp/EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Maio de 2010 por ter terminado funções na UnAp/EME, em diligência na
Divisão de Recursos/EMGFA.
(Por portaria de 12 de Julho de 2010)

TCor Inf, Adido (19052884) Fernando Mário dos Santos Martins, do Comando e Gabinete da
BrigMec, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de Março de 2010 por ter terminado
funções na UnAp/EME, em diligência no EMGFA.
(Por portaria de 30 de Abril de 2010)

TCor AdMil, Adido (13599085) Paulo António das Neves Inocêncio, da AM, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Maio de 2010 por ter terminado funções na UnAp/EME, em
diligência no EMGFA.
(Por portaria de 09 de Junho de 2010)

TCor Inf, Adido (09858486) Luís Manuel Silva Fernandes, do CMEFD, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Junho de 2010 por ter terminado funções na UnAp/EME, em
diligência na Divisão de Informações Militares do EMGFA.
(Por portaria de 12 de Julho de 2010)
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Passagem da situação de adido nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, à situação de supranumerário nos termos da
alínea e) do n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR:
TCor Inf, Adido (15424885) Paulo Alexandre de Jesus Castro Rodrigues, do CTC, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Abril de 2010 por ter terminado missão no cargo de
director técnico no âmbito do Projecto n.º 4 – Brigada de Forças Especiais, inscrito no
Programa-Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.
(Por portaria de 17 de Maio de 2010)

TCor Inf, Adido (11079884) Jaime Ventura Morais Queijo, do CTOE, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Abril de 2010 por ter terminado missão no cargo de director técnico no
âmbito do Projecto n.º 5 – Centro de Formação de Operações Especiais, inscrito no Programa-Quadro
da Cooperação Técnico-Militar com a República de Moçambique.
(Por portaria de 30 de Abril de 2010)

Passagem da situação de adido nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 173.º do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, à situação de supranumerário nos termos da
alínea e) do n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR:
Cor AdMil, Adido (01977981) António Manuel Ferrer de Carvalho, da DHCM, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 de Fevereiro de 2010 por ter terminado funções na UnAp/EME em
diligência na Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do MDN.
(Por portaria de 19 de Maio de 2010)

Maj Inf, Adido (19486091) António José Fernandes de Oliveira, do Cmd BrigInt, devendo ser
considerado nesta situação desde 19 de Julho de 2010 por ter terminado funções na UnAp/EME, em
diligência no IESM/MDN.
(Por portaria de 13 de Setembro de 2010)

Maj Art, Adido (05525693) Paulo Jorge Catarina de Carvalho, da UALE, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 2010 por ter terminado funções na UnAp/EME, em
diligência na Empresa de Meios Aéreos do Ministério da Administração Interna.
(Por portaria de 20 de Setembro de 2010)

Maj AdMil, Adido (14654785) Joaquim Fernando Garcia Mendes, da DFin, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Junho de 2010 por ter terminado funções na UnAp/EME, em
diligência no MDN.
(Por portaria de 14 de Setembro de 2010)

Nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho:
SMor Cav, Adido (05493480) Luís Filipe Cotrim da Silva, da UnAp/EME/IDN, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Agosto de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)

SCh Mat, Adido (02501483) Victor Manuel de Oliveira Matos, da UnAp/EME/DGPRM,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 2010.
(Por portaria de 11 de Novembro de 2010)
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Passagem à situação de Reserva
Cor Tm (04857078) Mário Rui Parracho Gomes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 152.º
do EMFAR, conjugado com o n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Setembro de 2010.
(Por despacho de 10Nov10/DR II série n.º 232 de 30Nov10)
(Por despacho de 30Nov10/DR II série n.º 250 de 28Dec10)

Cor Farm (19359179) Armando Cerezo Granadeiro Vicente, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de
Setembro, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Setembro de 2010.
(Por despacho de 03Dez10/DR II série n.º 246 de 22Dec10)

TCor Inf (14713687) António José Miranda Ferreira de Almeida, nos termos da alínea b) do
n.º 1 do artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/05 de 23
de Setembro, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 2010.
(Por despacho de 02Dez10/DR II série n.º 246 de 22Dec10)

TCor Inf (05382888) António Manuel Antunes Baptista, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de
Setembro, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 2010.
(Por despacho de 02Dez10/DR II série n.º 247 de 23Dec10)

SMor Cav (02720280) José Bernardino Gomes Saldanha, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de
Setembro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Agosto de 2010.
(Por despacho de 03Dez10/DR II série n.º 245 de 21Dec10)

SMor Art (16227081) Jorge Manuel Silva de Almeida, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de
Setembro, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de Agosto de 2010.
(Por despacho de 03Dez10/DR II série n.º 242 de 16Dec10)

SMor Tm (12237380) Joaquim José Ferreirinha Caetano, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de
Setembro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 2010.
(Por despacho de 25Nov10/DR II série n.º 241 de 15Dec10)

SCh Mus (07605786) Idílio Manuel de Oliveira Nunes, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de
Setembro, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Setembro de 2010.
(Por despacho de 25Nov10/DR II série n.º 242 de 16Dec10)

1Sarg Aman (16231979) António Manuel Pinto Silvestre, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de
Setembro, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 2010.
(Por despacho de 25Nov10/DR II série n.º 241 de 15Dec10)

1Sarg Mus (00229993) Filipe Rodrigues Simões, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 152.º
do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 01 de Outubro de 2010.
(Por despacho de 25Nov10/DR II série n.º 242 de 16Dec10)

1Sarg Aman (05560383) Augusto Duarte dos Santos Garcia, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de
Setembro, devendo ser considerado nesta situação desde 01 de Outubro de 2010.
(Por despacho de 25Nov10/DR II série n.º 242 de 16Dec10)
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Passagem à situação de Reforma
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 159.º do EMFAR, conjugado com o Decreto-Lei
n.º 166/05 de 23 de Setembro, devendo ser considerados nesta situação desde a data que a cada um se
indica:
TGen (04690363) Carlos Manuel Mourato Nunes, desde 25 de Dezembro de 2010;
TGen (08128566) Eduardo Manuel de Lima Pinto, desde 30 de Dezembro de 2010;
MGen (022342264) Luís Augusto Sequeira, desde 1 de Dezembro de 2010;
MGen (04857166) João Francisco Félix Pereira, desde 15 de Dezembro de 2010;
MGen (01523065) Norberto Crisante de Sousa Bernardes, desde 15 de Dezembro de 2010;
MGen (00711464) Artur Alberto Gonçalves, desde 24 de Dezembro de 2010;
MGen (08837864) Fernando Pereira dos Santos Aguda, desde 29 de Dezembro de 2010;
MGen (04426667) Dário Fernandes de Morais Carreira, desde 30 de Dezembro de 2010;
MGen (06381969) Carmelino Monteiro Mesquita, desde 30 de Dezembro de 2010;
MGen (60011068) João Gilberto de Mascarenhas de S. S. da Mota, desde 30 de Dezembro de 2010;
MGen (18318568) Luís dos Santos Ferreira da Silva, desde 30 de Dezembro de 2010;
MGen (11124967) José Gabriel Brás Marcos, desde 30 de Dezembro de 2010;
MGen (09505365) António Manuel Oliveira de Figueiredo, desde 30 de Dezembro de 2010;
MGen (14207768) Edorindo dos Santos Ferreira, desde 30 de Dezembro de 2010;
MGen (03860266) José Martins Cabaça Ruaz, desde 30 de Dezembro de 2010;
MGen (01599266) Carlos Manuel Chaves Gonçalves, desde 30 de Dezembro de 2010;
MGen (14033168) António José Marques Pires Nunes, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor Inf (02278168) Francisco Joaquim Paula Ribeiro, desde 30 de Novembro de 2010;
Cor Cav (07984869) Miguel João de Oliveira Sequeira Marcelino, desde 30 de Novembro de 2010;
Cor QEO (08971168) Ramiro da Conceição Tavares, desde 1 de Dezembro de 2010;
Cor Med (13733470) Abílio António Ferreira Gomes, desde 1 de Dezembro de 2010;
Cor Cav (08427370) Eurico da Silva Santos, desde 1 de Dezembro de 2010;
Cor AdMil (71123470) Luís Carlos Pinheiro Gomes, desde 1 de Dezembro de 2010;
Cor AdMil (07731369) Alfredo Couto Ribeiro, desde 1 de Dezembro de 2010;
Cor Med (02302170) José Manuel Ferreira Reis, desde 1 de Dezembro de 2010;
Cor Farm (12931471) Francisco Manuel Gomes Genebra, desde 15 de Dezembro de 2010;
Cor Inf (12902670) Manuel da Conceição Pires, desde 15 de Dezembro de 2010;
Cor QEO (09342368) Carlos Nuno Carronda Rodrigues, desde 20 de Dezembro de 2010;
Cor Art (08993767) João António Andrade da Silva, desde 20 de Dezembro de 2010;
Cor Mat (10633869) Leonardo Fernandes Antão, desde 20 de Dezembro de 2010;
Cor Inf (80000370) Vasco Henrique de Sommer Travassos Valdez, desde 20 de Dezembro de 2010;
Cor Med (02468970) João Real Caetano Dias, desde 20 de Dezembro de 2010;
Cor AdMil (09119565) José Carlos de Assunção Teixeira, desde 21 de Dezembro de 2010;
Cor Inf (08723169) José Cirilo Ramos Canelas, desde 23 de Dezembro de 2010;
Cor Tm (09923767) Macário Filipe Camilo, desde 28 de Dezembro de 2010;
Cor QEO (01551567) Faustino Alves Lucas Hilário, desde 29 de Dezembro de 2010;
Cor AdMil (11367467) Adalberto André Travassos Fernandes, desde 29 de Dezembro de 2010;
Cor AdMil (13167468) Fernando Jorge Calisto Duarte, desde 30 de Dezembro de 2010;
Cor Cav (13005971) Luís Miguel Correia David e Silva, desde 30 de Dezembro de 2010;
Cor Med (05935870) António Jorge Oliveira de Andrade, desde 30 de Dezembro de 2010;
Cor Eng (07892268) João Farinha Marques Piçarra, desde 30 de Dezembro de 2010;
Cor AdMil (06931170) Manuel Tavares da Costa, desde 30 de Dezembro de 2010;
Cor Inf (03137365) João António Machado Matos, desde 30 de Dezembro de 2010;
Cor Inf (09334568) João Manuel Marques Pinheiro Moura, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor Inf (01647367) Agostinho Bravo Saraiva da Rocha, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor Cav (80065569) Porfírio Aníbal Gomes Morais, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor Cav (62402671) Carlos Manuel Cristina de Aguiar, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor AdMil (00448970) Mário Alexandre Alves de Antunes, desde 31 de Dezembro de 2010;
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Cor Cav (15269169) João Paulo Amado Vareta, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor Inf (14401470) Atílio Marques Gaspar da Chica, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor Med (12243271) Joaquim Luís da Silva Santos, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor Inf (13324869) Júlio Alberto Dias Esteves Grilo, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor Cav (04246665) José António Saturnino Balula Cid, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor Inf (05053668) Carlos Manuel Pimentel Rendo, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor Med (06416671) José Manuel Carrilho Ribeiro Leitão, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cor AdMil (03999065) Fernando Manuel Silva Ascenção, desde 31 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (04765369) Jorge Maria do Vale Pereira, desde 16 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (11925467) Casimiro Nunes Mendes, desde 16 de Dezembro de 2010;
TCor SGE (05144464) Fernando António Pereira Gonçalves, desde 23 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (09879071) António Luís Pereira Brás da Silva, desde 23 de Dezembro de 2010;
TCor AdMil (00930769) José Maria Pires Martins, desde 29 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (12455068) Carlos Manuel da Silva Tavares Correia, desde 29 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (04944869) Manuel Nuno Ribeiro Delgado da Rocha, desde 30 de Dezembro de 2010;
TCor TManTm (52393011) João Pedro Quintela Leitão, desde 30 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (08475367) José Morgado Carvalho, desde 30 de Dezembro de 2010;
TCor TManMat (06359370) João Luís da Fonseca Nabais, desde 30 de Dezembro de 2010;
TCor TManMat (52393211) José Manuel Pedroso da Silva, desde 30 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (09942071) Armando Maurício Marques, desde 30 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (02254968) António Manuel Ribeiro, desde 31 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (17526368) Cesário Alves Rocha, desde 31 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (03653267) Vasco Vieira dos Santos, desde 31 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (61867169) Joaquim Luís Moura Duarte, desde 31 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (11916168) Carlos Manuel Lourenço, desde 31 de Dezembro de 2010;
TCor QTS (15830570) Manuel António Martins Infante, desde 31 de Dezembro de 2010;
Maj QTS (07966668) Manuel Lino Pereira de Carvalho, desde 1 de Dezembro de 2010;
Maj QTS (00609967) José Nepomuceno da Silva Dias, desde 20 de Dezembro de 2010;
Maj QTS (02763567) José Luís Norton Dias dos Santos, desde 30 de Dezembro de 2010;
Cap QTS (02563168) Augusto José da Silva Veiga, desde 31 de Dezembro de 2010;
Cap QTS (03464768) José da Conceição Graça, desde 31 de Dezembro de 2010;
SMor Mat (80057069) João de Deus da Graça, desde 30 de Novembro de 2010;
SMor Inf (60245367) Rui Jaime Domingues Fonseca, desde 30 de Dezembro de 2010
SMor SGE (12496869) José Coelho de Almeida, desde 30 de Dezembro de 2010;
SMor Mat (61385970) António José Pinto Paulino, desde 31 de Dezembro de 2010;
SAj Aman (17484570) Gilberto Gaudêncio Gomes Luís, desde 30 de Dezembro de 2010;
1Sarg Aman Para (05950868) Carlos Alberto Sá Correia da Silva, desde 20 de Dezembro de 2010;
1Sarg Aman Para (09308571) Armando Jorge Ferreira Martinho, desde 20 de Dezembro de 2010;
1Sarg Aman (08602367) Victor Manuel Correia Gonçalves, desde 28 de Dezembro de 2010;
1Sarg Aman Para (09731069) Jaime Ferreira Pinto Basto, desde 31 de Dezembro de 2010;
1Sarg Aman (00525670) Osvaldo Ferreira Batista, desde 31 de Dezembro de 2010.
(Por despacho de 28Dec10/DR II série n.º 06 de 10Jan11)

TCor Cav (07687981) Carlos José Gaspar Simões, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 159.º do EMFAR, conjugado com o Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Julho de 2010.
(Por despacho de 15Nov10/DR II série n.º 231 de 29Nov10)

TCor Art (17313982) Edmundo José Henriques Melo de Cruzeiro, nos termos da alínea b) do
n.º 1 do artigo 159.º do EMFAR, conjugado com o Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 2010.
(Por despacho de 15Nov10/DR II série n.º 231 de 29Nov10)

66

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2011

2.ª Série

SMor Cav (11943278) Reinaldo José Ferreira Monteiro, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 159.º do EMFAR, conjugado com o Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Julho de 2010.
(Por despacho de 15Nov10/DR II série n.º 231 de 29Nov10)

SMor Para (05380577) Francisco Silva Nunes, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 159.º
do EMFAR, conjugado com o Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Julho de 2010.
(Por despacho de 15Nov10/DR II série n.º 231 de 29Nov10)

SMor SGE (16785074) Luís Augusto Feijão Vicente Medrôa, nos termos da alínea b) do n.º 1
do artigo 159.º do EMFAR, conjugado com o Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 31 de Julho de 2010.
(Por despacho de 15Nov10/DR II série n.º 231 de 29Nov10)

SCh Para (02642578) António dos Santos Seabra de Almeida, nos termos da alínea b) do n.º 1
do artigo 159.º do EMFAR, conjugado com o Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 2010.
(Por despacho de 15Nov10/DR II série n.º 230 de 26Nov10)

SCh Mus (09981675) Adelino Olivério Fragoso Canário Peixoto, nos termos da alínea b) do
n.º 1 do artigo 159.º do EMFAR, conjugado com o Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 2010.
(Por despacho de 15Nov10/DR II série n.º 230 de 26Nov10)

SAj Para (12070279) Hernâni David da Silva Moreira, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 159.º do EMFAR, conjugado com o Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Julho de 2010.
(Por despacho de 15Nov10/DR II série n.º 231 de 29Nov10)

SAj Para (19296982) Celso Delgadinho Saramago Lagarto, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 159.º do EMFAR, conjugado com o Decreto-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Julho de 2010.
(Por despacho de 15Nov10/DR II série n.º 231 de 29Nov10)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯

III — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Promoções
Por portaria de 15 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos nos artigos 56.º e 242.º do referido estatuto, o TCor Art (12680584) Nuno
Manuel Monteiro Fernandes.
Este oficial conta antiguidade no novo posto desde 19 de Outubro de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
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Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não
encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
Cor Art (16456483) Carlos Manuel Cordeiro Rodrigues.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 242.º do referido estatuto, o TCor Art (19921679) José Manuel
Correia Rodrigues.
Este oficial conta antiguidade do novo posto desde 19 de Outubro de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não
encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
Cor Art (12680584) Nuno Manuel Monteiro Fernandes.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 242.º do referido estatuto, o TCor Art (15170782) Joaquim Pedro
Ribeiro Delgado Ferrão.
Este oficial conta antiguidade do novo posto desde 19 de Outubro de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não
encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
Cor Art (19921679) José Manuel Correia Rodrigues.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 242.º do referido estatuto, o TCor Eng (03233378) António Luís
Nisa Pato.
Este oficial conta antiguidade do novo posto desde 19 de Outubro de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
Cor Eng (17837086) Jorge Manuel Noronha da Silveira Alves Caetano.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)
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Por portaria de 4 de Novembro de 2009 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, nos
termos do n.º 1 do artigo 178.º do EMFAR e n.º 2 do artigo 46.º conjugado com o artigo 181.º do
mesmo diploma, foi rectificada a antiguidade nos postos de Major e Tenente-Coronel do TCor Cav
(02938481) Jocelino do Nascimento Bragança Rodrigues.
Conta antiguidade no posto de Major desde 1 de Setembro de 1997.
Conta antiguidade no posto de Tenente-Coronel desde 1 de Setembro de 2001, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do
novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Mantém a situação no Quadro nos termos do artigo 172.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Cav
(17473882) António Maria Vilaça Delgado dos Anjos Galego e à direita do TCor Cav (11982484)
Paulo José Malaca da Cunha Filipe.
(DR II Série n.º 242 de 16 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 4 de Novembro de 2009 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, nos
termos do n.º 1 do artigo 178.º do EMFAR e n.º 2 do artigo 46.º conjugado com o artigo 181.º do
mesmo diploma, foi rectificada a antiguidade nos postos de Major e Tenente-Coronel do TCor Cav
(03240582) José Túlio Marques da Silva.
Conta antiguidade no posto de Major desde 1 de Setembro de 1998.
Conta antiguidade no posto de Tenente-Coronel desde 28 de Setembro de 2003, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do
novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Mantém a situação no Quadro nos termos do artigo 172.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Cav
(13901581) Joaquim Lúcio da Silva Conceição e à direita do TCor Cav (05997180) Jorge Fernando de
Almeida Brito.
(DR II Série n.º 242 de 16 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 4 de Novembro de 2009 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, nos
termos do n.º 1 do artigo 178.º do EMFAR e n.º 2 do artigo 46.º conjugado com o artigo 181.º do
mesmo diploma, foi rectificada a antiguidade nos postos de Capitão, Major e Tenente-Coronel do
TCor Inf (05534484) Paulo José da Cruz Lourenço.
Conta antiguidade no posto de Capitão desde 1 de Setembro de 1994.
Conta antiguidade no posto de Major desde 1 de Setembro de 2000.
Conta antiguidade no posto de Tenente-Coronel desde 1 de Junho de 2005, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Mantém a situação no Quadro nos termos do artigo 172.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Inf
(14054383) Carlos Manuel Antunes Gomes e à direita do TCor Inf (07496887) Francisco José dos
Santos Martins.
(DR II Série n.º 242 de 16 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TManMat (14178677)
Luís Fernando Nunes Pinto.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 4 de Janeiro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor TManMat (18447378) Hélio Ribeiro Pedrinho.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TManTm (09696279)
José Manuel Girão Lima.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 5 de Janeiro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado naprimeira posição da lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TManMat (09280876)
Victor Manuel Domingues.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 12 de Janeiro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor TManMat (14178677) Luís Fernando Nunes Pinto.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TManTm (00227078)
Victor Marçal.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 13 de Janeiro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor TManTm (09696279) José Manuel Girão Lima.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TManMat (14443974)
Carlos Manuel da Silva Liceia.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 14 de Janeiro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor TManMat (09280876) Victor Manuel Domingues.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj AdMil (06969188)
Paulo Renato do Carmo Monteiro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 31 de Janeiro de 2010, em consequência
de vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor AdMil (06482888) Carlos Alberto Pereira Marques.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj AdMil (06235085)
Carlos Manuel Pato Fernandes Claro.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 4 de Fevereiro de 2010, em consequência
de vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor AdMil (06969188) Paulo Renato do Carmo Monteiro.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (12844689) Manuel
Alexandre Garrinhas Carriço.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 11 de Fevereiro de 2010, em consequência
de vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não
encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (18544188) José Manuel dos Santos Sá.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (12988890) Pedro
Miguel de Andrade Barreiro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 11 de Fevereiro de 2010, em consequência
de vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (12844689) Manuel Alexandre Garrinhas Carriço.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Cav (06912088) Donato
Hélder da Costa Tenente.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 11 de Fevereiro de 2010, em consequência
de vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não
encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Cav (12023988) Alfredo Manuel Aparício Filipe.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (03708089) João
Miguel Martins Branco.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 23 de Fevereiro de 2010, em consequência
de vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (12988890) Pedro Miguel de Andrade Barreiro.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (13113989) Paulo
Alexandre Teixeira de Almeida.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Março de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (03708089) João Miguel Martins Branco.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (10394583) Mário
Manuel Queiroga Pereira.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 8 de Março de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (13113989) Paulo Alexandre Teixeira de Almeida.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Art (06957088)
Maurício Luciano Saraiva Raleiras.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 10 de Março de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Art (10078487) António José Ferreira Lourenço.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (17873488) Paulo
Armindo Macedo de Sousa Rosa.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 19 de Março de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (10394583) Mário Manuel Queiroga Pereira.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Art (06022387) Luís
Miguel Batista Martins.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 15 de Abril de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Art (06957088) Maurício Luciano Saraiva Raleiras.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (14377688) Delfim
Constantino Valente da Fonseca.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 3 de Maio de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (17873488) Paulo Armindo Macedo de Sousa Rosa.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (19261187) Álvaro
Manuel Tavares de Carvalho Campeão.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Junho de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (14377688) Delfim Constantino Valente da Fonseca.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Art (02414488) António
José Gomes de Sampaio Hilário.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 14 de Junho de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Art (06022387) Luís Miguel Batista Martins.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (04801288) José
Manuel Tavares das Neves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Julho de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (19261187) Álvaro Manuel Tavares de Carvalho Campeão.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TManTm (19404376)
Adelino Oliveira Martins.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 9 de Julho de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor TManTm (00227078) Victor Marçal.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj SGE (16206379) José
Carlos Zenha Lopes.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 12 de Julho de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor SGE (09926178) Pedro Manuel Fragueiro.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj AdMil (14654785)
Joaquim Fernando Garcia Mendes.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 30 de Julho de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor AdMil (06235085) Carlos Manuel Pato Fernandes Claro.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj SGE (13329278) João
da Silva Veloso.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 30 de Julho de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não
encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor SGE (16206379) José Carlos Zenha Lopes.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Tm (06226390) Carlos
Manuel Machado Grilo.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 2 de Agosto de 2010, em consequência de
vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Tm (18964189) Carlos Alberto Garcia dos Reis.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj AdMil (11737185)
Adelino Amaral da Silva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 2 de Agosto de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor AdMil (14654785) Joaquim Fernando Garcia Mendes.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Cav (06371285) Luís
Manuel Cardoso Relvas Marino.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 23 de Agosto de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Cav (06912088) Donato Hélder da Costa Tenente.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Cav (14591488)
António Manuel Batista Lopes.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Setembro de 2010, em consequência
de vacatura ocorrida nessa data e a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando
integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Cav (06371285) Luís Manuel Cardoso Relvas Marino.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 21 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TExpTm (07547479)
Modesto Morais Fernandes.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 6 de Setembro de 2010, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor TExpTm (00471077) António de Castro Henriques.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 21 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TExpTm (13890379)
António Alberto Gabriel Meireles.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 7 de Setembro de 2010, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor TExpTm (07547479) Modesto Morais Fernandes.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 21 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TExpTm (19032577)
Carlos Alberto da Mata Mendes Henriques.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 13 de Setembro de 2010, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor TExpTm (13890379) António Alberto Gabriel Meireles.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 21 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TExpTm (07599978)
Jorge Manuel Soares Barroso.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 21 de Setembro de 2010, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor TExpTm (19032577) Carlos Alberto da Mata Mendes Henriques.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 21 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (19486091) António
José Fernandes de Oliveira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 30 de Setembro de 2010, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (04801288) José Manuel Tavares das Neves.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 21 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj TExpTm (14214680)
Luís Filipe Pereira Ferreira.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 30 de Setembro de 2010, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor TExpTm (07599978) Jorge Manuel Soares Barroso.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 21 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (13067087) Mário
Jorge Batista Duarte Pereira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (19486091) António José Fernandes de Oliveira.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 21 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Inf (17385789) Pedro
Filipe Leal Marques Pires da Silva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 7 de Outubro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não
encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Inf (13067087) Mário Jorge Batista Duarte Pereira.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 21 de Outubro de 2010 do Major-General Director de Administração de
Recursos Humanos, no uso da subdelegação de competências do Tenente-General Ajudante-General
do Exército, por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército conferida pelo despacho
n.º 4 316/2007 de 31 de Janeiro, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49 de 9 de Março de
2007, foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b)
do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º do referido estatuto, o Maj Art (01282188) Manuel
João Favita Marchã.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 7 de Outubro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14
de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
TCor Art (02414488) António José Gomes de Sampaio Hilário.
(DR II Série n.º 246 de 22 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 2 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 240.º do referido estatuto, o Cap Inf (27220891) Vasco Paulo
Osório Seabra Paiva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 2 de Fevereiro de 2009, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de
Agosto.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo quadro especial, nos termos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj Inf
(13983893) Anselmo Melo Dias e à direita do Maj Inf (09654288) Luís Miguel de Sousa Leal.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 2 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 240.º do referido estatuto, o Cap AdMil (27067393) David Miguel
Pascoal Rosado.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro de 2009, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo quadro especial, nos termos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj AdMil
(29294191) Domingos Manuel Lameira Lopes e à direita do Maj AdMil (16068190) Pedro Manuel
Carriço Pinheiro.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 2 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 240.º do referido estatuto, o Cap AdMil (16068190) Pedro Manuel
Carriço Pinheiro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro de 2009, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
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Fica na situação de Supranumerário no respectivo quadro especial, nos termos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj AdMil
(27067393) Davil Miguel Pascoal Rosado.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 2 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovida por escolha ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 240.º do referido estatuto, a Cap AdMil (22754492) Filipa Mota
Gonçalves.
Esta oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro de 2009, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrada no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo quadro especial, nos termos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionada na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda da Maj AdMil
(22309491) Rita Isabel Costa Mendonça da Luz.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 2 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovida por escolha ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 240.º do referido estatuto, a Cap AdMil (35836393) Carla Susana
Torres Fernandes Ramos.
Esta oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro de 2009, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrada no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo quadro especial, nos termos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionada na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda da Maj AdMil
(22754492) Filipa Mota Gonçalves.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 2 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 240.º do referido estatuto, o Cap Mat (25130092) Luís António
Torres da Costa.
Esta oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro de 2009, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrada no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo quadro especial, nos termos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj Mat
(08775688) José da Costa Leandro.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)
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Por portaria de 2 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 240.º do referido estatuto, o Cap Mat (01047193) Humberto
Afonso Carreiras Martins.
Esta oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro de 2009, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrada no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo quadro especial, nos termos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj Mat
(25130092) Luís António Torres da Costa.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 2 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 240.º do referido estatuto, o Cap Mat (27424492) Carlos Parente
Felgueiras.
Esta oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 11 de Outubro de 2009, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrada no escalão 1 da estrutura remuneratória do
novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo quadro especial, nos termos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj Mat
(01047193) Humberto Afonso Carreiras Martins.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 2 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovido por escolha ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 240.º do referido estatuto, o Cap Art (29947893) Agostinho José
Caldas de Freitas.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 26 de Outubro de 2009, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do
novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo quadro especial, nos termos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj Art
(30399192) Nelson José Mendes Rego e à direita do Maj Art (31839792) Sérgio Bruno Quintas
Rosado Gião.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 2 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), foi
promovida por escolha ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente nos artigos 56.º e 240.º do referido estatuto, a Cap AdMil (06920993) Maria
Armanda Lopes Regadas.
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Esta oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 31 de Dezembro de 2009, data a partir da qual lhe
são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrada no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo quadro especial, nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionada na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda da Maj AdMil
(35836393) Carla Susana Torres Fernandes Ramos.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército foi
promovida ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 216.º do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º,
alínea c) do n.º 1 do 217.º e 240.º do referido estatuto, a Cap Tm (29751093) Mónica Teresa Ferreira
dos Anjos.
Esta oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrada na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009 de
14 de Outubro.
É promovida para o Quadro.
Fica posicionada na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
Maj Tm (15550894) David Lopes Antunes.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército foi
promovido ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 216.º do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º,
alínea c) do n.º 1 do 217.º e 240.º do referido estatuto, o Cap AdMil (19061494) Hélder José
Carimbo dos Reis.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009 de
14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do
Maj AdMil (29294191) Domingos Manuel Lameira Lopes.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)

Por portaria de 15 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército foi
promovido ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 216.º do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º,
alínea c) do n.º 1 do 217.º e 240.º do referido estatuto, o Cap AdMil (38877993) António Manuel
Paulo Cipriano.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro de 2010, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado na primeira posição da estrutura
remuneratória do novo posto conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009 de
14 de Outubro.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial à esquerda do
Maj AdMil (19061494) Hélder José Carimbo dos Reis.
(DR II Série n.º 247 de 23 de Dezembro de 2010)
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Por despacho de 7 de Outubro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército foi
reconstituída a carreira do 1Sarg Inf Ref DFA (52419811) Rui Rodrigues Nogueira, tendo sido
dispensado da frequência do curso de promoção a Sargento-Ajudante, ao abrigo do disposto do n.º 1
do artigo 188.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99 de 25 de Junho e promovido aos
seguintes postos:
- Sargento-Ajudante, desde 28 de Abril de 1978;
- Sargento-Chefe, desde 1 de Agosto de 1983;
- Sargento-Mor, desde 15 de Janeiro de 1985.
Os direitos provenientes do ingresso activo, no regime que dispense plena validez, têm efeitos a
partir de 16 de Novembro de 2005;
Nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 941/76 em 6 de Abril de 1989
passa à reserva por limite de idade (60 anos).
Nos termos da alínea e) do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 34-A/90 passa à reforma em 6 de Abril
de 1994;
Nos termos da alínea a) do artigo 160.º do EMFAR (Decreto-Lei n.º 236/99 de 25 de Junho) passa à
reforma extraordinária com desvalorização de 35%, por homologação da JHI, em 2 de Março de 2004;
Por despacho de 24 de Julho de 2005, nos termos do Decreto-Lei n.º 43/76, foi qualificado DFA, em 24
de Julho de 2005.
(DR II Série n.º 204 de 20 de Outubro de 2010)
(DR II Série n.º 233 de 17 de Novembro de 2010)
(DR II Série n.º 239 de 13 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 26 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Mor, para preenchimento de vagas previstas no despacho n.º 15 826/2010,
publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer quadro especial, nos
termos do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 262.º, por satisfazerem as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 4 do artigo 274.º, todos do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a seguir indicados:
SCh Med (02372482) José João Guedes Saavedra
SCh Mus (11160785) Serafim de Oliveira Aguiar
SCh Inf (02686881) João Paulo Bento Alves
SCh Med (04282382) António Ferreira da Rocha
SCh Vet (08972682) Manuel João dos Santos Cristóvão
SCh AdMil (05876281) Carlos Alberto da Silva Minhós
SCh Med (05025680) Abílio Leal Fernandes
SCh Mus (17566185) António Fernando Pinto Coelho
SCh Inf (11011682) Jorge Manuel Assunção Agulha
SCh Mus (03401385) Gil Augusto de Jesus Miranda
SCh Inf (10362081) Eugénio Realinho Farinha Palha
SCh Inf(13038681) José Alves Martins Rodrigues
SCh Mus (19608983) José Carlos de Oliveira Cerqueira
SCh Inf (09523583) António Maria Coelho da Silva Ribeiro

02Nov10
02Nov10
03Nov10
03Nov10
03Nov10
03Nov10
04Nov10
04Nov10
05Nov10
05Nov10
06Nov10
06Nov10
07Nov10
08Nov10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao vencimento do
novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de Sargento-Mor,
conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de Outubro.
São promovidos para o Quadro ocupando as vagas previstas no despacho n.º 15 826/2010, publicado
no Diário da República II série, n.º 204 de 20 de Outubro, do Gen CEME, para qualquer quadro especial, pelo
que, encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do artigo
183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 238 de 10 de Dezembro de 2010)
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Por despacho de 26 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Mor, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 15 826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer
quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 263.º e n.º 4 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a
seguir indicados:
SCh Inf (00866881) Evaristo António Marques Valente
SCh Art (01469983) João Carlos Falé Baião Matoso
SCh Tm (12178179) Victor Manuel Alves de Castro
SCh Mat (03838980) Carlos Alberto Moreira Garrido
SCh Cav (14881481) Manuel do Rosário Leandro Gonçalves
SCh Tm (03856580) António Peixoto da Silva
SCh Inf (01569081) Saúl Joaquim Nunes Valente
SCh Art (11752881) Victor Manuel Simões Barata
SCh Mat (11520781) Manuel Costa
SCh Mat (17841779) António José Rodrigues Bento
SCh Tm (08015283) António Maria Borges Gonçalves
SCh Med (10244081) José Manuel Albuquerque Parelho
SCh Mus (12812283) Ricardo Isidro Martins Xavier
SCh Inf (10456480) António José Cardoso Julião
SCh Inf (15357481) José Manuel Bicheiro Sanches
SCh Inf (08950682) José da Silva Pereira

02Nov10
02Nov10
02Nov10
02Nov10
03Nov10
03Nov10
04Nov10
04Nov10
04Nov10
04Nov10
05Nov10
05Nov10
05Nov10
07Nov10
07Nov10
07Nov10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Mor, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
Mantém-se a situação de Adido ao Quadro, pelo que, nos termos da alínea g) do n.º 2 do
artigo 173.º e do artigo 191.º, ambos do EMFAR, não encerram vagas.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 238 de 10 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 15 de Dezembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Mor, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 15 826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer
quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 263.º e n.º 4 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a
seguir indicados:
SCh Inf (08019082) Manuel Florido Nico de Silva Paixão
SCh Inf (11746581) Fábio Reis da Costa e Silva
SCh Inf (02233181) Adriano Pires Gomes
SCh Inf (00292581) Jorge Luís Venâncio
SCh Art (14355380) Carlos Manuel C. de Menezes Becker
SCh Mat (11480982) José Miguel da Fonseca Gonçalves Vieira
SCh Mat (19630582) José Manuel Duarte Rosa
SCh Mat (18489081) Luís dos Santos Gonçalves
SCh Inf (10496179) Esmeraldo Manuel Rão Roxo
SCh Art (01964883) Joaquim José Delgadinho Simões
SCh Art (03332784) João Manuel Ganhão Guerra

30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
01Dec10
01Dec10
01Dec10
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SCh Cav (12513978) Amândio José Freitas da Silva
SCh Cav (02405284) Vasco Xavier Alexandre
SCh Mus (15621683) João Manuel Pereira Vaz
SCh Eng (14429082) Luís Manuel da Palma Maciel
SCh Mat (02501483) Victor Manuel de Oliveira Matos
SCh Mus (18261684) Aurélio Rua Ribeiro
SCh Para (03415082) José Manuel Martins Pinto
SCh Inf (02103483) António Manuel Ribeiro Guedes
SCh Inf (15634182) João Manuel Correia Poejo
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Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Mor, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
São promovidos para o Quadro ocupando as vagas previstas no despacho n.º 15 826/2010,
publicado no Diário da República II série, n.º 204 de 20 de Outubro, do Gen CEME, para qualquer
quadro especial, pelo que, encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 251 de 29 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 15 de Dezembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Mor, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 15 826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer
quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 263.º e n.º 4 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a
seguir indicados:
SCh Inf (01124784) Manuel da Fonseca Freire
SCh Inf (06633185) José Carlos Lucas Martins Roque
SCh Inf (07578285) João Carlos de Oliveira Pascoal
SCh Inf (16449781) Vítor Manuel dos Santos Miranda
SCh Inf (19817283) João Carlos Andrade M. de Morais
SCh Inf (16325281) José Carlos Morais Carvalho
SCh Inf (17032982) José Manuel Cavaco da Costa
SCh Inf (13006082) Carlos Alberto Neves
SCh Inf (19337981) Joaquim Pedro Duarto Rodrigues
SCh Inf (01027881) Luís Manuel dos Santos Margaça
SCh Art (13749784) Manuel Joaquim Margalho Ferreira
SCh Art (11487283) Manuel Maria Marques da Silva
SCh Art (09028083) Francisco Manuel Janeiro Rita
SCh Art (16290381) Nelson Luís Rogeiro Lima de Bragança
SCh Art (12916784) José Augusto Mendes
SCh Art (11736683) Nuno Manuel Pedrosa Duarte
SCh Art (01355781) Ezequiel Aleixo dos Ramos
SCh Art (00935383) José Manuel Vieira dos Santos
SCh Art (10156783) João José Dias Camponês
SCh Art (18278282) António Manuel Aguiar Vidicas
SCh Art (14772781) Rui Manuel Mourão Pessanha de Sousa
SCh Tm (09431283) Arlindo Jordão de Oliveira
SCh Tm (06387881) Abílio Fernandes Bento
SCh Tm (13280483) Carlos Miguel da Silva Coelho
SCh Tm (06131879) José Maria Pires Navarro

30Nov10
30Nov10
30Nov10
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30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
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30Nov10
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30Nov10
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SCh Tm (00755479) João Manuel S. da Ponte Franco
SCh Mat (02674483) Narciso do Nascimento de Sá Teixeira
SCh Mat (10973583) Euclides Ferreira Costa
SCh Inf (07688878) Júlio Semedo Bravo
SCh Inf (19574081) Manuel Artur dos Santos Afonso
SCh Inf (18820378) António Luís Ramalhete Malheiro
SCh Art (14605284) António Manuel Ramos Nascimento
SCh Art (16209381) Orlando José Pinho Ribeiro
SCh Tm (05129682) José Fernando Guerreiro de F. Semião
SCh Para (17500679) Hermínio Coelho
SCh Para (15347680) Edgar Cantinho Augusto Bexiga
SCh Cav (10179386) Paulo Jorge Marques
SCh Cav (09521386) António Maria Batista do Nascimento
SCh Cav (05952781) Luís Filipe Pinheiro Barradas
SCh SGE (10993283) Inácio Manuel Batoque Ferreira

30Nov10
30Nov10
30Nov10
01Dec10
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Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Mor, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
Mantém-se a situação de Adido ao Quadro, pelo que, nos termos da alínea g) do n.º 2 do
artigo 173.º e do artigo 191.º, ambos do EMFAR, não encerram vagas.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 251 de 29 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 29 de Dezembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Mor, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 15 826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer
quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 263.º e n.º 4 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a
seguir indicados:
SCh Inf (07671682) José Augusto Táboas
SCh Art (11318883) José Artur P. Gonçalves dos Santos
SCh Eng (00680784) José Fernando Maduro Coelho
SCh Eng (08301082) Raúl Filipe do Nascimento Monteiro
SCh Tm (00101981) Manuel de Lemos Soares
SCh Mat (06667683) António José de Almeida Gonçalves
SCh Med (04163084) José Joaquim Aveiro de Ornelas
SCh Inf (18892482) José Manuel Santos Gonçalves

17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
18Dec10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Mor, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
São promovidos para o Quadro ocupando as vagas previstas no despacho n.º 15 826/2010,
publicado no Diário da República II série, n.º 204 de 20 de Outubro, do Gen CEME, para qualquer
quadro especial, pelo que, encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 9 de 13 de Janeiro de 2011)
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Por despacho de 29 de Dezembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Mor, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 15 826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer
quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 263.º e n.º 4 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a
seguir indicados:
SCh Inf (12805982) Ismael Martins Paradanta
SCh Inf (10969883) Jorge Manuel Manecas Miranda
SCh Inf (15362980) Luís Manuel Pereira da Silva
SCh Inf (17393782) José António de Sousa Matos
SCh Inf (10893381) José Manuel Almeida Barata
SCh Inf (11414482) José Aurélio Castro da Costa
SCh Art (02857581) António da Silva Luís
SCh Art (01582881) Eurico José Simão Coelho
SCh Tm (18828782) Fernando Gaspar Dias
SCh AdMil (14029382) Vítor Manuel Atanásio Matos Pereira
SCh Mat (16782382) Manuel António Efe Fróis
SCh Mat (03383382) Fernando António Lourenço de Jesus

17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao vencimento do
novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de Sargento-Mor,
conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de Outubro.
Mantém-se a situação de Adido ao Quadro, pelo que, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 173.º e
do artigo 191.º, ambos do EMFAR, não encerram vagas.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do artigo
183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 9 de 13 de Janeiro de 2011)

Por despacho de 7 de Outubro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, é
promovido ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de uma vaga prevista no despacho
187/CEME/2010, de 11 de Outubro, para qualquer quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 262.º, ambos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º,
do referido estatuto, o SAj Med (03195582) João Serafim Meireles.
Conta a antiguidade desde 1 de Janeiro de 2010, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de
Sargento-Chefe, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009 de 14 de
Outubro.
É promovido para o Quadro, ocupando uma vaga prevista no despacho 187/CEME/2010, de 11
de Outubro, do Gen CEME, para qualquer quadro especial, reatribuída ao QE/Med, pelo que, encerra a
vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 212 de 02 de Novembro de 2010)

Por despacho de 7 de Outubro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, é
promovido ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de uma vaga prevista no despacho
187/CEME/2010, de 11 de Outubro, para qualquer quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 262.º, ambos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º,
do referido estatuto, o SAj SGE (17160082) José Luís Alves Teixeira de Faria.

90

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2011

2.ª Série

Conta a antiguidade desde 23 de Julho de 2010, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de
Sargento-Chefe, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009 de 14 de
Outubro.
É promovido para o Quadro, ocupando uma vaga prevista no despacho 187/CEME/2010, de 11
de Outubro, do Gen CEME, para qualquer quadro especial, reatribuída ao QE/SGE, pelo que, encerra
a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 211 de 29 de Outubro de 2010)

Por despacho de 15 de Outubro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, é
promovido ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de uma vaga prevista no despacho
187/CEME/2010, de 11 de Outubro, para qualquer quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 262.º, ambos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º,
do referido estatuto, o SAj Mat (08134784) José Manuel Ladeiras Natário.
Conta a antiguidade desde 6 de Setembro de 2010, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
É promovido para o Quadro, ocupando uma vaga prevista no despacho 187/CEME/2010, de 11
de Outubro, do Gen CEME, para qualquer quadro especial, reatribuída ao QE/Mat, pelo que, encerra a
vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 241 de 15 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 15 de Outubro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, é
promovido ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de uma vaga prevista no despacho
187/CEME/2010, de 11 de Outubro, para qualquer quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 262.º, ambos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º,
do referido estatuto, o SAj AdMil (09671481) Fernando Jorge Almeida Raposo.
Conta a antiguidade desde 1 de Outubro de 2010, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de
Sargento-Chefe, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de Outubro.
É promovido para o Quadro, ocupando uma vaga prevista no despacho 187/CEME/2010, de 11
de Outubro, do Gen CEME, para qualquer quadro especial, reatribuída ao QE/AdMil, pelo que,
encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 251 de 29 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 15 de Outubro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, é
promovido ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de uma vaga prevista no despacho
187/CEME/2010, de 11 de Outubro, para qualquer quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 262.º, ambos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º,
do referido estatuto, o SAj Inf (00934284) Carlos Alberto Duarte Fontes.
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Conta a antiguidade desde 12 de Outubro de 2010, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
É promovido para o Quadro, ocupando uma vaga prevista no despacho 187/CEME/2010, de 11
de Outubro, do Gen CEME, para qualquer quadro especial, reatribuída ao QE/Inf, pelo que, encerra a
vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 241 de 15 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 15 de Outubro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, é
promovido ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de uma vaga prevista no despacho
187/CEME/2010, de 11 de Outubro, para qualquer quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 262.º, ambos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º,
do referido estatuto, o SAj Cav (14433584) Honório José Garcia Rodrigues.
Conta a antiguidade desde 13 de Outubro de 2010, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
Mantém-se a situação de Adido ao Quadro, pelo que, nos termos da alínea g) do n.º 2 do
artigo 173.º e do artigo 191.º, ambos do EMFAR, não encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 251 de 29 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 27 de Outubro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 187/CEME/2010, de 11 de Outubro, para qualquer quadro especial, nos termos do artigo n.º 183.º e
alínea b) do artigo 262.º, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas, os Sargentos a seguir indicados:
SAj Inf (13211182) Mário Jorge Rodrigues Moita Ferreira
SAj Art (02917182) Óscar Manuel Felizardo Borrego
SAj Art (00068684) Manuel Fernando Rodrigues Campino
SAj Art (14833885) Jorge Manuel Coelho Rita
SAj Art (05391384) José Manuel Lopes Carvalho Gomes
SAj Cav (02725083) António Carlos Dietrich Lopes
SAj Cav (11758780) José Eduardo Lopes
SAj Cav (13498583) Alfredo Eusébio da Costa N. da Silva
SAj Mat (18015483) Jorge Manuel Gravanita F. Alberto
SAj Mat (15891485) António Alberto F. de Carvalho
SAj Inf (08140284) António José de Sousa e Silva
SAj Inf (10185085) António José Caceiro Freitas
SAj Inf (07856985) José Carlos Nunes Correia Galvão
SAj Inf (01452983) José Joaquim da Silva Cardoso
SAj Eng (08697583) Francisco de Jesus Pinto
SAj Inf (18785184) Carlos Manuel Gonçalves Santana
SAj Tm (10520782) José António de M. Serejo Julião Monteiro
SAj Vet (08952681) José Manuel de Jesus Penas Félix
SAj AdMil (11992484) Hélder Filipe Barbosa de Oliveira Roque

15Out10
15Out10
15Out10
15Out10
15Out10
15Out10
15Out10
15Out10
15Out10
15Out10
18Out10
19Out10
19Out10
19Out10
19Out10
20Out10
20Out10
20Out10
20Out10
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SAj Inf (17751585) João José Faria da C. Baltazar
SAj Inf (04491181) Afonso Manuel Morais Ferreira
SAj Tm (04252784) Mário António Rodrigues C. Pereira
SAj Farm (19312383) Manuel de Jesus dos Santos
SAj Para (06137483) Alcino Faria da Costa

2.ª Série

21Out10
21Out10
21Out10
21Out10
21Out10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
São promovidos para o Quadro, ocupando as vagas previstas no despacho n.º 187/CEME/2010,
de 11 de Outubro, do Gen CEME, para qualquer quadro especial, pelo que, encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 1 de 03 de Janeiro de 2011)

Por despacho de 27 de Outubro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 187/CEME/2010, de 11 de Outubro, para qualquer quadro especial, nos termos do artigo n.º 183.º e
alínea b) do artigo 262.º, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas, os Sargentos a seguir indicados:
SAj Cav (13990884) Luís Carlos Brito Martins
SAj Inf (19190684) Amílcar do Nascimento
SAj Eng (03728482) Álvaro Manuel Vieira Galrinho
SAj Eng (06988683) Vítor Manuel Pires Domingues
SAj Tm (09014284) Paulo Henrique Miranda C. Alves

15Out10
20Out10
20Out10
21Out10
21Out10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
Mantém-se na situação de Adido ao Quadro, pelo que, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo
173.º e do artigo 191.º, ambos do EMFAR, não encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 1 de 03 de Janeiro de 2011)

Por despacho de 26 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 15 826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer
quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a
seguir indicados:
SAj Art (03948284) Floriano Manuel da Silva Neto
SAj Mat (11792087) Pedro Miguel Borrego Vilão
SAj Mat (06863084) António do Corgo Teixeira Dias
SAj Mus (12623883) José Manuel Teixeira
SAj Mus (17929686) Fernando Gariso Duque Cordeiro
SAj Med (03610084) João Manuel Martins Mendes

02Nov10
02Nov10
02Nov10
02Nov10
02Nov10
02Nov10
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SAj Inf (11402185) Leonel Augusto Gomes Monteiro
SAj Tm (04890984) Hélder Jorge Ribeiro de Oliveira
SAj Tm (14227584) José Carlos Alves
SAj Tm (07355485) José Júlio Correia F. Batista
SAj Mat (04109184) Américo Rafael Lopes da Silva
SAj Med (18040284) Armando Manuel Barros da Lomba
SAj Inf (17742685) Avelino Aristides Loureiro Dias
SAj Inf (11126385) Ramiro da Silva Ferreira Vicente
SAj Cav (17898884) Fernando Manuel Vieira M. Caixeiro
SAj Eng (13501384) Francisco José O. R. Egydo Ferreira
SAj Inf (14005785) Paulo Jorge da Costa Inácio
SAj Inf (08602586) Rui Manuel Ribeiro de Oliveira
SAj Inf (18902485) António Manuel Janelas Ferreira
SAj Inf (19441082) Rui António de Azevedo Moreira
SAj Inf (06366983) Francisco Cabral Gabriel
SAj Inf (10803485) Manuel João Rodrigues Martins
SAj Inf (04773583) Armando Grilo Rodrigues
SAj Para (18347183) Carlos Alberto de Sá Canas
SAj Para (06668386) António Manuel de Jesus Silva
SAj Para (16713483) Jorge Antóno Pinto de Sousa
SAj Para (03393783) Pedro Manuel Bernardes Lourenço
SAj Inf (02442784) José Alves Mendes Loureiro
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03Nov10
03Nov10
03Nov10
03Nov10
03Nov10
03Nov10
04Nov10
04Nov10
04Nov10
04Nov10
05Nov10
05Nov10
06Nov10
06Nov10
07Nov10
07Nov10
07Nov10
08Nov10
08Nov10
09Nov10
10Nov10
11Nov10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
São promovidos para o Quadro ocupando as vagas previstas no despacho n.º 15 826/2010,
publicado no Diário da República II série, n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer quadro especial,
pelo que, encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 251 de 29 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 26 de Novembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de vagas previstas no despacho n.º 15
826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer quadro
especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 262.º, por satisfazerem as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 3 do
artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a seguir indicados:
SAj Mat (04236081) António Jorge Alves P. Charrama
SAj Mat (13869284) Vítor Manuel de Jesus Pires Diz

03Nov10
03Nov10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
Mantém-se na situação de Adido ao Quadro, pelo que, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo
173.º e do artigo 191.º, ambos do EMFAR, não encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 251 de 29 de Dezembro de 2010)
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Por despacho de 29 de Dezembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 15 826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer
quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a
seguir indicados:
SAj Corn/Clar (04272386) José António dos Santos Lima
12Nov10
SAj Mus (13360687) Luís Manuel Nunes da Silva
16Nov10
SAj Mus (19218889) Emídio António Araújo Costa
16Nov10
SAj Mus (02545988) Arnaldo António Moreira da Costa
16Nov10
SAj Inf (08658584) António Emanuel Marques G. Ismael
30Nov10
SAj Inf (04531484) Manuel Jorge dos Santos Lopes
30Nov10
SAj Inf (00391684) José António dos Santos Gouveia
30Nov10
SAj Inf (07667884) Francisco José Nogeuira Pereira
30Nov10
SAj Inf (12137084) António Agostinho Francisco Correia
30Nov10
SAj Art (02286385) Telmo Jorge Marques da Silva Félix
30Nov10
SAj Art (01910885) Luís Miguel Antunes Tomás Cavaleiro
30Nov10
SAj Art (00893481) José Carlos Bairrada Pires
30Nov10
SAj Cav (00422684) Jorge Manuel Baptista Pires
30Nov10
SAj Cav (10069984) Joaquim Francisco Afonso Lopes
30Nov10
SAj Tm (08931386) Luís Manuel Sotto Mayor Matos Esteves
30Nov10
SAj Tm (07853482) José Luís da Cunha Pereira
30Nov10
SAj Mat (19141583) Renato Parada Paixão da Fonte
30Nov10
SAj Mat (07077784) António Manuel Lopes Alegre
30Nov10
SAj Mat (00481084) Eusébio de Carvalho Peixoto
30Nov10
SAj Mat (03939384) Jaime Correia Martins
30Nov10
SAj Mat (08097582) Manuel António Freire Mano
30Nov10
SAj Med (12157284) Fernando Manuel Lopes da S. Morgado
30Nov10
SAj Med (09410585) Armando Adelino Cepeda Moreno
30Nov10
SAj Mus (09544587) Mário Humberto de Jesus Cavadas
30Nov10
SAj Mus (02186788) Domingos Manuel Luís Batoca
30Nov10
SAj Mus (09918082) Joaquim Manuel Feliciano Correia
30Nov10
Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
São promovidos para o Quadro ocupando as vagas previstas no despacho n.º 15 826/2010,
publicado no Diário da República II série, n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer quadro especial,
pelo que, encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 9 de 13 de Janeiro de 2011)

Por despacho de 29 de Dezembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de vagas previstas no despacho n.º 15
826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer quadro
especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 262.º, por satisfazerem as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 263.º e n.º 3 do
artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a seguir indicados:
SAj Inf (13554381) Carlos José Almeida Mendes Seco
SAj Mat (05210380) Joaquim Fernandes Pereira

30Nov10
30Nov10
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SAj Med (09616482) Fernando Manuel Meireles Pássaro
SAj Med (06213785) António Manuel Ferreira da Costa
SAj Med (07202883) Eduardo Luís Brandão Alves
SAj Med (05997882) Manuel Luís Ribeiro Lopes
SAj Med (09035182) Casimiro de Matos Ventura
SAj Inf (14267284) Manuel Jorge Messias Borbinha
SAj Inf (06556881) Jorge Manuel da Silva Cardoso
SAj Inf (08634084) Aldo Chaves Vieira
SAj Inf (14767484) António José Peres Lopes
SAj Inf (14381284) Luís Alberto Ferreira Gaio
SAj Mat (00498484) Rui Manuel Queiroga Alves Anselmo
SAj Mat (05715585) Rui Paulo Gil Galrinho
SAj Mat (05000884) Luís Francisco Mendes de U. Pimentel
SAj Mat (06883285) Armindo José Teixeira Martins
SAj Mat (08328085) Paulo Alexandre da Costa Oliveira
SAj Inf (10195583) Alamiro Correia Ferrão
SAj Eng (00652885) Jaime António Pereira de Aguiar
SAj Mat (14128283) Luís Manuel Rodrigues Pereira
SAj Mat (07285684) António José Vieira da Cunha
SAj Tm (06656982) Miguel José da Costa Pinto
SAj SGE (13703483) Paulino de Gouveia Nóbrega
SAj Inf (05415784) António José Pimentel Ferreira Calhau
SAj Cav (12350584) Paulo Alexandre da Conceição Silva
SAj Cav (14595284) Armando Nunes Pinto
SAj Mat (17537482) José Carlos Figueiredo Relvas
SAj SGE (15892681) Domingos Manuel Ramos Cunha

30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
01Dec10
01Dec10
01Dec10
01Dec10
01Dec10
01Dec10
01Dec10
01Dec10
01Dec10
01Dec10
02Dec10
02Dec10
02Dec10
02Dec10
03Dec10
03Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
São promovidos para o Quadro ocupando as vagas previstas no despacho n.º 15 826/2010,
publicado no Diário da República II série, n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer quadro especial,
pelo que, encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 9 de 13 de Janeiro de 2011)

Por despacho de 29 de Dezembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 15 826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer
quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a
seguir indicados:
SAj Inf (02401284) Luís Filipe Lopes Homem
SAj Mat (01998784) António Carlos da Cruz R. Loios
SAj Mat (08416784) Eusébio Jácome Martins
SAj Tm (14602082) José Manuel Correia de Oliveira
SAj Inf (15286684) Daniel Pereira Monteiro
SAj Inf (00968284) José Augusto da Silva Lucas
SAj Inf (02946785) Carlos Manuel Lopes da Silva
SAj SGE (15762084) Valério António Martins de Cristo

17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
17Dec10
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SAj Cav (03795483) José Gabriel da Paz Pereira
SAj Tm (19099684) Carlos Joaquim Pinto
SAj Tm (15982183) Victor Manuel João Vicente
SAj Inf (11591283) Ernesto Dias Ferreira
SAj Inf (05787384) Paulo Fernando Pereira F. Lopes
SAj Inf (06548782) Joaquim José de Carvalho A. Santos
SAj AdMil (03721584) Manuel Rodrigues Castanho
SAj Inf (00442085) José Manuel da Silva G. Neves Rasteiro
SAj Mat (00752783) João Frederico Duarte Villaret
SAj Mat (10747584) João Manuel da Silva Duarte
SAj Mat (12674085) Hélder Manuel Coelho Marinho
SAj Inf (11258281) Sérgio Ferreira Aguiar
SAj Tm (19991684) António Manuel de Seixas
SAj Para (15857984) António Jorge da Silva Pereira
SAj Para (17854183) José Maria Gonçalves da Silva
SAj Para (16840084) Fernando Mário Viana Tomé
SAj Para (14242382) Francisco António Fialho Catalão
SAj Para (09734283) Carlos Alberto dos Santos M. Simões

17Dec10
17Dec10
17Dec10
18Dec10
21Dec10
30Dec10
31Dec10
31Dec10
31Dec10
31Dec10
31Dec10
31Dec10
31Dec10
31Dec10
31Dec10
31Dec10
31Dec10
31Dec10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
São promovidos para o Quadro ocupando as vagas previstas no despacho n.º 15 826/2010,
publicado no Diário da República II série, n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer quadro especial,
pelo que, encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 10 de 14 de Janeiro de 2011)

Por despacho de 29 de Dezembro de 2010 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, são
promovidos ao posto de Sargento-Chefe, para preenchimento de vagas previstas no despacho
n.º 15 826/2010, publicado no Diário da República (II Série) n.º 204 de 20 de Outubro, para qualquer
quadro especial, nos termos do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 263.º e n.º 3 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a
seguir indicados:
SAj Art (14214782) José Luís Correia Serras
SAj Art (18246784) Manuel Gomes de Matos
SAj Art (13660183) António Romão Figueiras Lourenço
SAj Art (01483483) Júlio Américo Ferreira Monteiro
SAj Cav (01304185) Mário Fernando Gil Santana
SAj Tm (10553185) Ernesto do Rosário Heitor Figueiredo
SAj Tm (19735884) Jorge Manuel Brito de Almeida
SAj Mat (07190281) Carlos Manuel Fernandes Soares
SAj Mat (14927582) Macrino Manuel Mendes Cação
SAj AdMil (07340882) António Manuel Santos Abrantes
SAj Cav (18595183) João Francisco Madureira Pinto
SAj Tm (19228484) Fernando Manuel da Costa Machado
SAj SGE (03020582) Ricardo Alexandre Teixeira de Sousa
SAj Inf (03673783) Fernando Graça Pereira
SAj Tm (06091184) João Soares Fernandes Ribeiro
SAj Med (19488785) Manuel Francisco Mata de Albuquerque

30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
01Dec10
01Dec10
01Dec10
17Dec10
17Dec10
18Dec10
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SAj Tm (10356283) Basílio de Sá Rodrigues
SAj AdMil (12175184) Paulo Alexandre Veloso Gonçalves
SAj SGE (09552485) Armando dos Santos Sousa

31Dec10
31Dec10
31Dec10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Chefe, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
Mantém-se na situação de Adido ao Quadro, pelo que, nos termos da alínea g) do n.º 2 do
artigo 173.º e do artigo 191.º, ambos do EMFAR, não encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 10 de 14 de Janeiro de 2011)

Por despacho de 30 de Novembro de 2010 do Chefe da Repartição de Pessoal Militar/Direcção
de Administração de Recursos Humanos, praticado no âmbito da subdelegação de competências
conferidas pelo despacho n.º 13 551/2010 de 24 de Agosto, do Major-General Director de
Administração de Recursos Humanos, após subdelegação do Tenente-General Ajudante-General do
Exército, por delegação recebida do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário
da República (II Série) n.º 41 de 1 de Março de 2010, foi promovido ao posto de Sargento-Ajudante,
nos termos do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 262.º, por satisfazer as condições gerais e especiais
de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º e n.º 2 do artigo 274.º,
todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, o 1Sarg Cav (04310488) Pedro Monteiro.
Conta a antiguidade desde 4 de Novembro de 2010, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Ajudante, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
Mantem-se na situação de Adido ao Quadro, pelo que, nos termos da alínea g) do n.º 2 do
artigo 173.º e do artigo 191.º, ambos do EMFAR, não encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 239 de 13 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 30 de Novembro de 2010 do Chefe da Repartição de Pessoal Militar/Direcção
de Administração de Recursos Humanos, praticado no âmbito da subdelegação de competências
conferidas pelo despacho n.º 13 551/2010 de 24 de Agosto, do Major-General Director de
Administração de Recursos Humanos, após subdelegação do Tenente-General Ajudante-General do
Exército, por delegação recebida do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário
da República (II Série) n.º 41 de 1 de Março de 2010, foram promovidos ao posto de
Sargento-Ajudante, nos termos do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º
e n.º 2 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os Sargentos a seguir
indicados:
1Sarg Eng (07473891) Jorge Augusto Fernandes de Almeida
1Sarg Tm (06062391) Paulo Jorge Costa Antão
1Sarg Inf (16031690) Filipe Jorge Tavares Morais
1Sarg Cav (07932588) Luís Filipe Catroga Duarte
1Sarg Med (01723691) Vítor Manuel dos Santos Camocho
1Sarg SGE (19745893) Custódio Orlando Ventura Pestana
1Sarg Inf (14490490) António Horácio Lima de Assunção
1Sarg Inf (00029293) João Pedro Conde Inácio
1Sarg Inf (18437391) Duarte Nuno da Silva Andrade

03Nov10
03Nov10
04Nov10
04Nov10
04Nov10
04Nov10
05Nov10
05Nov10
06Nov10
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1Sarg Inf (09081289) Paulo Fernando Chaves Barreira
1Sarg Art (18855991) Luís Miguel Pereira Ventura
1Sarg SGE (06502690) Paulo Alexandre Cruz Marques
1Sarg Mus (20194694) Manuel Maria da Silva Nunes
1Sarg AdMil (12266589) António Carlos Simões P. Sebastião
1Sarg Mus (04957790) Manuel Fernando Soares Machado
1Sarg Mat (00202592) Ricardo Jorge Justiniano P. Teixeira
1Sarg Art (06613591) Gilberto Barradas Correia
1Sarg Mat (15395691) Leonel de Oliveira Faria

2.ª Série

06Nov10
07Nov10
07Nov10
07Nov10
08Nov10
08Nov10
09Nov10
10Nov10
11Nov10

Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Ajudante, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
São promovidos para o Quadro ocupando as vagas previstas no despacho n.º 15 826/2010,
publicado no Diário da República II série, n.º 204 de 20 de Outubro, do Gen CEME, para qualquer
quadro especial, pelo que, encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 238 de 10 de Dezembro de 2010)

Por despacho de 22 de Dezembro de 2010 do Chefe da Repartição de Pessoal Militar/Direcção
de Administração de Recursos Humanos, praticado no âmbito da subdelegação de competências
conferidas pelo despacho n.º 13 551/2010 de 24 de Agosto, do Major-General Director de
Administração de Recursos Humanos, após subdelegação do Tenente-General Ajudante-General do
Exército, por delegação recebida do General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário
da República (II Série) n.º 41 de 1 de Março de 2010, foram promovidos ao posto de
Sargento-Ajudante, nos termos do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 262.º, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º
e n.º 2 do artigo 274.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, os militares a seguir
indicados:
1Sarg Tm (00938888) Anette Marques
1Sarg Inf (06521191) Luís Artur da Conceição Gonaçlves
1Sarg Inf (00281793) Pedro Miguel Pinheiro de Matos
1Sarg Inf (17258290) Mário Pereira Teixeira
1Sarg Med (00106891) Paulo Dias
1Sarg Eng (01166691) Nuno Miguel Valente de Sousa
1Sarg Inf (01808691) Acácio Ricardo Ferreira M. Pacheco
1Sarg Inf (05501990) David Paulo Moura Ferreira
1Sarg Eng (00259292) Carlos Manuel Marques Branco
1Sarg Inf (19710192) António José Moreira Martins
1Sarg Inf (10690890) Carlos Alberto Marques Calvão
1Sarg Inf (12271090) Vasco Manuel Gomes Martins
1Sarg Art (08628991) Valdemar António D. Adriano
1Sarg Eng (01654690) Carlos António Dimas Tavares
1Sarg Mat (11607589) Luís Miguel dos Santos Emídio
1Sarg Mat (16598989) Carlos Manuel Ferrugento Cardoso
1Sarg AdMil (18462191) José Carlos da Silva Santos
1Sarg Mus (17223189) Paulo António Pereira Paredes
1Sarg Mus (07911489) Rafael José Nóbrega Mendes
1Sarg Mus (00469393) João Pedro Lopes Azevedo
1Sarg Corn/Clar (03208091) Jorge António Martins Tomé
1Sarg Corn/Clar (16469290) Nuno Joaquim Banha Pereira

12Nov10
16Nov10
16Nov10
16Nov10
16Nov10
19Nov10
26Nov10
29Nov10
29Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
30Nov10
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Contam antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto
de Sargento-Ajudante, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09 de 14 de
Outubro.
São promovidos para o Quadro ocupando as vagas previstas no despacho n.º 15 826/2010,
publicado no Diário da República II série, n.º 204 de 20 de Outubro, do Gen CEME, para qualquer
quadro especial, pelo que, encerram vaga.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º do EMFAR.
(DR II Série n.º 3 de 05 de Janeiro de 2011)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯
IV — LISTAS DE PROMOÇÃO
Listas de promoção por escolha ao posto de Sargento-Mor, dos Sargentos-Chefes das armas e
serviços a seguir indicados, em aditamento à Lista homologada em 2 de Março de 2010, homologadas
por despacho do General CEME de 3 de Dezembro de 2010, para vigorar no ano de 2010:
Infantaria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SCh Inf (02103483) António Manuel Ribeiro Guedes;
SCh Inf (15634182) João Manuel Correia Poejo;
SCh Inf (12805982) Ismael Martins Paradanta;
SCh Inf (07671682) José Augusto Táboas;
SCh Inf (10969883) Jorge Manuel Manecas Miranda;
SCh Inf (15362980) Luís Manuel Pereira da Silva;
SCh Inf (17393782) José António de Sousa Matos;
SCh Inf (10893381) José Manuel Almeida Barata;
SCh Inf (11414482) José Aurélio Castro da Costa;
SCh Inf (18892482) José Manuel Santos Gonçalves;
SCh Inf (12218582) José António Cardoso;
SCh Inf (14255982) Rui Manuel Ciríaco dos Santos;
SCh Inf (16742782) José Manuel Coelho Rodrigues;
SCh Inf (07824583) Horácio Joaquim da Conceição Chaves Rodrigues;
SCh Inf (15927882) João Manuel Brás Bernardo;
SCh Inf (09911682) Carlos Manuel Loureiro dos Santos;
SCh Inf (08395083) Hélder António Cardeira do Carmo Ramos;
SCh Inf (10406583) Fernando Alberto Garcia de Morais.

Artilharia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SCh Art (14605284) António Manuel Ramos Nascimento;
SCh Art (01964883) Joaquim José Delgadinho Simões;
SCh Art (16209381) Orlando José Pinho Ribeiro;
SCh Art (03332784) João Manuel Ganhão Guerra;
SCh Art (02857581) António da Silva Luís;
SCh Art (01582881) Eurico José Simão Coelho;
SCh Art (11318883) José Artur Pialgata Gonçalves dos Santos;
SCh Art (06121682) José Casado Marques;
SCh Art (16037585) João Manuel Henrique Trindade;
SCh Art (15769982) António de Carvalho Ferreira.
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Cavalaria
1
2
3
4
5
6
7

SCh Cav (12513978) Amândio José Freitas da Silva;
SCh Cav (02405284) Vasco Xavier Alexandre;
SCh Cav (10179386) Paulo Jorge Marques;
SCh Cav (09521386) António Maria Batista do Nascimento;
SCh Cav (05952781) Luís Filipe Pinheiro Barradas;
SCh Cav (19153881) António Manuel Ferreira Rodrigues;
SCh Cav (10238381) Ernesto Arnaldo Fernandes Clemente.

Engenharia
1 SCh Eng (14429082) Luís Manuel da Palma Maciel;
2 SCh Eng (00680784) José Fernando Maduro Coelho;
3 SCh Eng (08301082) Raúl Filipe do Nascimento Monteiro.
Transmissões
1 SCh Tm (05129682) José Fernando Guerreiro de Figueiredo Semião;
2 SCh Tm (00101981) Manuel de Lemos Soares;
3 SCh Tm (18828782) Fernando Gaspar Dias.
Medicina
1 SCh Med (04163084) José Joaquim Aveiro de Ornelas.
Admimistração Militar
1 SCh AdMil (14029382) Vítor Manuel Atanásio Matos Pereira;
2 SCh AdMil (07052282) José Manuel Henriques Moreira.
Material
1
2
3
4
5

SCh Mat (02501483) Victor Manuel de Oliveira Matos;
SCh Mat (06667683) António José de Almeida Gonçalves;
SCh Mat (16782382) Manuel António Efe Fróis;
SCh Mat (03383382) Fernando António Lourenço de Jesus;
SCh Mat (09443981) José João da Cruz Fitas da Silva.

Músicos
1 SCh Mus (15621683) João Manuel Pereira Vaz;
2 SCh Mus (18261684) Aurélio Rua Ribeiro.
Pára-Quedistas
1 SCh Para (17500679) Hermínio Coelho;
2 SCh Para (15347680) Edgar Cantinho Augusto Bexiga;
3 SCh Para (03415082) José Manuel Martins Pinto.
Serviço Geral do Exército
1 SCh SGE (10993283) Inácio Manuel Batoque Ferreira.

2.ª Série

2.ª Série
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V — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Colocações
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Cor Eng (02742883) Hermínio Teodoro Maio, do RE3, devendo ser considerado nesta situação
desde 7 de Julho de 2010.
(Por portaria de 28 de Outubro de 2010)

Comando do Pessoal
Maj SAR (19378083) António de Oliveira Madureira Loureiro, do RA5, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Novembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Direcção de Saúde
Cap Med (05665797) Frederico Nuno Faro Varandas, do HMP, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de Novembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Direcção de Aquisições
Cap AdMil (00456398) António José Luís Antunes, do IASFA, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Novembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Direcção de Finanças
Maj AdMil (02852190) João Henrique Coelho dos Santos, do CFG, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Dezembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Maj AdMil (19061494) Hélder José Carimbo dos Reis, da EPI, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Dezembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Instituto Geográfico do Exército
Maj Art (29947893) Agostinho José Caldas de Freitas, do CM, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de Dezembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Escola Prática de Artilharia
Ten Art (00066900) Sérgio Timóteo Coelho Rodrigues, do RA4, devendo ser considerado nesta
situação desde 9 de Dezembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)
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Escola Prática de Engenharia
Maj SGE (16563378) Rui Manuel Vidigal Vaz, do RI15, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Dezembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Centro de Simulação do Exército
Maj Art (19569790) Jorge Paulo Marto da Silva, do RA4, devendo ser considerado nesta
situação desde 25 de Novembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Direcção de Comunicações e Sistemas de Informação
Maj Tm (15550894) David Lopes Antunes, da EPT, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Dezembro de 2010.
(Por portaria de 07 de Janeiro de 2011)

Brigada Mecanizada
Grupo de Carros de Combate
Alf Cav (09305902) Augusto Jorge Cabecinha Q. Furtado de Almeida, do RC6, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Novembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Brigada Intervenção
Unidade de Apoio
Cap AdMil (05630394) José António Lourenço Campos Ramos, do Centro de Saúde Militar de
Coimbra, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Novembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Regimento de Cavalaria N.º 6
Ten Cav (13220102) Paulo Sérgio Cordeiro Rodrigues, do GCC/BrigMec, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Novembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Regimento de Engenharia N.º 1
Cap Eng (11788299) João Pedro Coixão dos Reis Bento, da EPE, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Dezembro de 2010.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 2010)

Nomeações
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 135.º do Regulamento de Disciplina Militar, aprovado
pela Lei Orgânica n.º 2/2009, de 22 de Julho, nomeio para os cargos de Presidente e Vogal do Conselho
Superior de Disciplina do Exército, no ano de 2011, em acumulação com as funções que desempenham,
os seguintes Oficiais Generais:
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TGen (01999967) Fernando Manuel Paiva Monteiro – Presidente;
TGen (14451273) João Nuno Jorge Vaz Antunes – Vogal;
TGen (04357570) Joaquim Formeiro Monteiro – Vogal;
TGen (14205472) Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros – Vogal;
TGen (07160674) António Carlos de Sá Campos Gil – Vogal;
3 de Janeiro de 2011. – O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

1 – Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas) de 7 de Julho, nomeio o TGen (14205472) Luís
Miguel de Negreiros Morais de Medeiros para o cargo de Ajudante-General do Exército, com efeitos
desde 17 de Janeiro de 2011.
2 – É exonerado do referido cargo o TGen (08128566) Eduardo Manuel de Lima Pinto, com
efeitos desde 30 de Dezembro de 2010, por ter transitado para a situação de reforma.
5 de Janeiro de 2011. – O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

1 – Nos termos do no n.º 1 do artigo 135.º do Regulamento de Disciplina Militar, aprovado pela
Lei Orgânica n.º 2/2009, de 22de Julho, nomeio para o cargo de Vogal do Conselho Superior de
Disciplina do Exército o TGen (09989572) Vítor Manuel Amaral Vieira, em acumulação com as
funções que desempenha.
2 – É exonerado do referido cargo o TGen (14205472) Luís Miguel de Negreiros Morais de
Medeiros, por ter sido nomeado para o cargo de Ajudante-General do Exército, que é incompatível
com o desempenho daquelas funções.
3 – O presente despacho produz efeitos desde 17 de Janeiro de 2011.
6 de Janeiro de 2011. – O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 63/07, de 6 de Novembro, ouvido o
Conselho de Chefes de Estado-Maior, é nomeado Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana
o TGen (16450473) Luís Manuel dos Santos Newton Parreira, cuja idoneidade, experiência e
competência profissionais comummente reconhecidas são patentes no curriculum vitae anexo.
O presente despacho produz efeitos a partir de 11 de Janeiro de 2011.
10 de Janeiro de 2011. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. — O
Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva. — O Ministro da Administração Interna,
Rui Carlos Pereira.
Nota curricular
Luís Manuel dos Santos Newton Parreira, Tenente-General.
Data de referência: 31 de Dezembro de 2010.
1 — Elementos de identificação:
Data de nascimento: 20 de Abril de 1952;
Naturalidade: São Sebastião da Pedreira — Lisboa;
Estado civil: casado;
Posto: Tenente-General NIM 16450473;
Incorporação: na Academia Militar, em 8 de Novembro de 1971.
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2 — Promoções:
Alferes: 1 de Agosto de 1975;
Tenente: 1 de Agosto de 1976;
Capitão: 1 de Agosto de 1979;
Major: 1 de Setembro de 1986;
Tenente-Coronel: 1 de Janeiro de 1994;
Coronel: 1 de Setembro de 1999;
Major-General: 1 de Junho de 2005;
Tenente-General: 10 de Fevereiro de 2010.
3 — Qualificações académicas militares:
a) De carreira:
Curso de Cavalaria da Academia Militar: de 1971 a 1974;
Curso de Promoção a Capitão, na EPC: em 1978-1979;
Curso Geral de Estado-Maior, no IAEM: em 1987;
Curso de Estado-Maior, no IAEM: em 1990-1991;
Curso Superior de Comando e Direcção, no IAEM: em 2003-2004;
b) Cursos militares estrangeiros:
Curso de Estado-Maior do Exército Espanhol, na Escuela de Estado Mayor/Madrid:
em 1992-1993;
Shape Pio Symposium Course, no Shape/Bélgica: em 1991;
Curso de Métodos de Instrução, no Reino Unido: em 1982;
Instructor Training Course, do United States Army Institute: em 1976;
c) Outros cursos militares:
Curso de Instrutores de Esgrima: de 1977 a 1978;
Curso de Policia Militar: em 1975.
4 — Principais colocações e funções exercidas:
Escola Prática de Cavalaria: Alferes/Tenente;
Cmdt de Pelotão/Cmdt de Esquadrão: de 1975 a 1979;
Academia Militar: Tenente/Capitão;
Instrutor do Corpo de Alunos: de 1979 a 1981;
Centro de Instrução de Polícia do Exército: Capitão;
Cmdt. de Esquadrão de Instrução: de 1981 a 1983;
Regimento de Lanceiros de Lisboa: Capitão;
Cmdt. de Esquadrão Operacional PE: em 1983;
Academia Militar: Capitão;
Cmdt. da 4.ª Companhia de Alunos: de 1983 a 1985;
Esquadrão de Lanceiros do Funchal/ZMM: Capitão;
Cmdt. do Esquad. Independente de PE: de 1985 a 1987;
Estado-Maior do Exército: Major;
Adjunto do General CEME: em 1987;
Ministério da Defesa Nacional: Major;
Ajudante de campo do Ministro da Defesa Nacional: de 1987 a 1988;
Adjunto do Ministro da Defesa Nacional: de 1988 a 1990;
Estado-Maior do Exército: Major/Tenente-Coronel;
Adjunto do GDIRP/Gab CEME: de 1990 a 1993;
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Chefe do GDIRP/Gab CEME: de 1993 a 1994;
Adjunto do General CEME e chefe da SIPRP do Gab CEME: desde 1 de Outubro de 1994;
2.º Cmdt da Escola Prática de Cavalaria: desde 1 de Julho de 1996;
Grupo de Trabalho do Grupo de Aviação Ligeira do Exército (GALE): desde 1 de
Novembro de 1998;
Comandante do RC 3/Estremoz — Coronel: desde 8 de Setembro de 1999;
Comandante do GALE: desde 20 de Outubro de 2000;
Inspecção-Geral do Exército — Coronel e Major-General: desde 27 de Julho de 2004;
Guarda Nacional Republicana — Major-General;
Comandante da Brigada Territorial n.º 2: desde 13 de Dezembro de 2005;
Comandante da Unidade de Intervenção: desde 1 de Janeiro de 2009;
Inspector da Guarda: desde 8 de Março de 2010.
5 — Condecorações:
Medalha de Mérito Militar de 3.ª Classe: 1986;
Medalha de Prata de Comportamento Exemplar: 1988;
Medalha de Prata de Serviços Distintos: 1990;
Medalha D. Afonso Henriques 2.ª Classe: 1994;
Medalha de Prata de Serviços Distintos: 1996;
Medalha de Prata de Serviços Distintos: 1999;
Medalha de Ouro de Comportamento Exemplar: 2002;
Medalha de Mérito Militar Exército Espanhol: 2003;
Medalha de Mérito Militar de 1.ª Classe: 2004;
Medalha D. Afonso Henriques 1.ª Classe: 2005;
Medalha de Ouro de Serviços Distinto: 2008.
6 — Louvores:
Concedido por S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional: 1;
Concedido por S. Ex.ª o Ministro da Administração Interna: 1;
Concedidos pelo General CEME: 4;
Concedidos por Oficiais Generais: 4;
Concedidos por outras entidades militares: 2.

1 – Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 7 de Julho, nomeio o Cor Tir Art
(17906180) Ulisses Joaquim de Carvalho Nunes Oliveira para os cargos de Adjunto do Comandante
da Logística e de Chefe do grupo de Gestão do Programa dos Helicópteros NH90.
2 – O presente despacho produz efeitos desde 10 de Janeiro de 2011.
6 de Janeiro de 2011. – O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

1 – Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 7 de Julho, nomeio o Cor Tir Inf
(02858881) José Manuel Cardoso Lourenço para o cargo de Chefe da Divisão de Recursos do
Estado-Maior do Exército.
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2 – É exonerado do referido cargo o Cor Tir Art (17906180) Ulisses Joaquim de Carvalho
Nunes Oliveira, por ir desempenhar outras funções.
3 – O presente despacho produz efeitos desde 10 de Janeiro de 2011.
5 de Janeiro de 2011. – O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

1 – De acordo com o disposto no Memorando de Entendimento The Design and Development,
Production and In-service Support Phase of the NATO Helicopter for the 90s (NH 90 General MoU),
assinado em Dezembro de 1990 e Janeiro de 1991, e da respectiva emenda, da qual resultou a adesão de
Portugal, em 21 de Junho de 2001, nomeio para o cargo do Portuguese NH90 Head of Delegation o
Cor Tir Art (17906180) Ulisses Joaquim de Carvalho Nunes Oliveira, exonerando do mesmo cargo o
MGen (03212179) João Ernesto Vela Bastos, que requereu a passagem à situação de reserva.
2 – O presente despacho produz efeitos a 5 de Janeiro de 2011.
21 de Dezembro de 2010. – O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.º 1 238/2010, de 22 de Dezembro de
2009, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 19 de
Janeiro de 2010, e nos termos do artigo 4.º do estatuto dos militares em acções de cooperação
técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de
Dezembro, nomeio o Cor Inf (01052279) Francisco José Costilhas Branco Duarte, por um período
de 365 dias, com início em 9 de Novembro de 2009, em substituição do TCor Art (05245686)
Francisco Afonso Mexia Favita Setoca, para desempenhar funções de director técnico do
Projecto n.º 1 — Estrutura Superior da Defesa das F-FDTL, inscrito no Programa-Quadro da
Cooperação Técnico-Militar com a República Democrática de Timor-Leste.
2 — De acordo com o n.º 5.º da Portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de Dezembro de 1998,
publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá
desempenhar funções em país da classe C.
2 de Setembro de 2010. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.

1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.º 1 238/2010, de 22 de Dezembro de
2009, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 19 de
Janeiro de 2010, e nos termos do artigo 4.º do estatuto dos militares em acções de cooperação
técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de
Dezembro, conjugado com o disposto no n.º 4 do artigo 6.º do mesmo estatuto e, encontrando-se
verificados os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de 180 dias, com início em 23 de
Outubro de 2010, a comissão do Cor Inf (05303583) Jorge Manuel Sequeira Iglésias, no
desempenho das funções de director técnico do Projecto n.º 5, Centro de Instrução de Operações de
Paz, inscrito no Programa-Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.
2 — De acordo com o n.º 5.º da Portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de Dezembro de 1998,
publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a
desempenhar funções em país da classe C.
9 de Novembro de 2010. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
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1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.º 1 238/2010, de 22 de Dezembro de
2009, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 19 de
Janeiro de 2010, e nos termos do artigo 4.º do estatuto dos militares em acções de cooperação
técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de
Dezembro, conjugado com o disposto no n.º 4 do artigo 6.º do mesmo estatuto e, encontrando-se
verificados os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de 365 dias, com início em 1 de
Janeiro de 2010, a comissão do TCor Cav (03240582) José Túlio Marques da Silva, no desempenho
das funções de director técnico, em regime de não residente, do projecto n.º 4 — Polícia Militar com a
República de Moçambique.
2 — De acordo com o n.º 5.º da Portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de Dezembro de 1998,
publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a
desempenhar funções em país da classe C.
2 de Setembro de 2010. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.º 1 238/2010, de 22 de Dezembro de
2009, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 19 de
Janeiro de 2010, e nos termos do artigo 4.º do estatuto dos militares em acções de cooperação
técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de
Dezembro, conjugado com o disposto no n.º 4 do artigo 6.º do mesmo estatuto, e encontrando-se
verificados os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de nove dias, com início em 6 de
Março de 2010, a comissão do TCor AdMil (06210486) Carlos Alberto Ferreira Alves, no
desempenho das funções de director técnico do Núcleo de Apoio Técnico, inscrito no Programa
Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de Moçambique.
2 — De acordo com o n.º 5.º da portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de Dezembro de 1998,
publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a
desempenhar funções em país da classe C.
2 de Setembro de 2010. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.º 1 238/2010, de 22 de Dezembro de
2009, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 19 de
Janeiro de 2010, e nos termos do artigo 4.º do estatuto dos militares em acções de cooperação
técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de
Dezembro, nomeio o Maj Inf (13023391) Nelson Duarte Ferreira Soeiro, por um período de 180
dias, com início em 12 de Abril de 2010, em substituição do TCor Inf (11079884) Jaime Ventura
Morais Queijo, para desempenhar funções de director técnico do projecto n.º 5, «Centro de formação
de forças especiais», inscrito no Programa-Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República
Moçambique.
2 — De acordo com o n.º 5.º da Portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de Dezembro de 1998,
publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá
desempenhar funções em país da classe C.
2 de Setembro de 2010. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.º 1 238/2010, de 22 de Dezembro de
2009, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 19 de
Janeiro de 2010, e nos termos do artigo 4.º do estatuto dos militares em acções de cooperação
técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de
Dezembro, nomeio o Maj AdMil (00369691) Carlos Manuel Ferreira Guedes, por um período de
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365 dias, com início em 6 de Março de 2010, em substituição do TCor AdMil (06210486) Carlos
Alberto Ferreira Alves, para desempenhar funções de director técnico do Núcleo de Apoio Técnico,
inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República Moçambique.
2 — De acordo com o n.º 5.º da portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de Dezembro de 1998,
publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá
desempenhar funções em país da classe C.
2 de Setembro de 2010. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
Por despacho de 17 de Setembro de 2010 do Director-Geral de Política de Defesa Nacional, no
uso das competências subdelegadas pelo despacho n.º 2 000/2010, de 19 de Janeiro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de Janeiro de 2010 e nos termos do artigo 4.º do estatuto
dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de Dezembro, foi nomeado o Maj Cav (11507092)
Celestino Manuel Caldeira Gonçalves Santana, por um período de trezentos e sessenta e cinco dias
(365), com início em 13 de Setembro de 2010, em substituição do Maj Cav (06371285) Luís Manuel
Cardoso Relvas Marino, para desempenhar funções de Assessoria Técnica no âmbito do
Projecto n.º 3 – Apoio à Formação de Unidades de Polícia Militar, inscrito no Programa-Quadro da
Cooperação Técnico-Militar com a República de Cabo Verde.
21 de Dezembro de 2010. — O Subdirector-Geral da DGPDN, Arnaut Moreira.
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.º 1 238/2010, de 22 de Dezembro de
2009, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 19 de
Janeiro de 2010, e nos termos do artigo 4.º do estatuto dos militares em acções de cooperação
técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de
Dezembro, nomeio o Cap Inf (33205492) João Luís Barreira, por um período de 365 dias, com início
em 11 de Janeiro de 2010, em substituição do Maj Inf (16620990) Pedro Nuno Alminhas dos Reis,
para desempenhar funções de director técnico do projecto n.º 3 — Centro de Instrução Militar, inscrito
no Programa-Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República Democrática de Timor-Leste.
2 — De acordo com o n.º 5.º da portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de Dezembro de 1998,
publicada no Diário da República, 2.ª série, de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá
desempenhar funções em país da classe C.
2 de Setembro de 2010. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional,
por proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 1.º, n.º 3,
alínea a), 2.º, 5.º e 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 55/81, de 31 de Março, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 232/02, de 2 de Novembro, nomear o SAj Mat (07190281) Carlos Manuel
Fernandes Soares para o cargo movement and transport AUX, no Estado-Maior da EUROFOR, em
Florença, República Italiana, em substituição do SAj Cav (00559781) Vasco Manuel Gomes
Machado, que fica exonerado do referido cargo pela presente portaria na data em que o militar agora
nomeado assuma funções.
Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 55/81, de 1 de Agosto, a duração normal da
missão de serviço correspondente ao exercício deste cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação
do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que obste ao decurso normal da mesma.
A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2010.
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)
20 de Dezembro de 2010. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe
Marques Amado. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.
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Exonerações
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 154.º do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, e alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 197-A/03, de 30 de Agosto, transita para a situação de reserva o militar no activo que,
no respectivo posto, complete o seguinte tempo de permanência na subcategoria ou posto: a) 10 anos
em Oficial General no caso de Tenente-General.
Por outro lado, o n.º 2 do artigo 70.º do Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana
(GNR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 297/09, de 14 de Outubro, apenas permite que os oficiais
generais das Forças Armadas estejam em serviço na GNR na situação de activo.
O Tenente-General Luís Nelson Ferreira dos Santos completa, no dia 10 de Janeiro de 2011,
10 anos de permanência em oficial general, motivo por que transita obrigatoriamente para a situação
de reserva, não podendo, em consequência, continuar em serviço na GNR.
Assim:
Por força do disposto, conjugadamente, na alínea a) do n.º 1 do artigo 154.º do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de Agosto, e no n.º 2 do artigo 70.º do Estatuto
dos Militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 297/09, de 14
de Outubro, é exonerado do cargo de Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana o
Tenente-General (05185566) Luís Nelson Ferreira dos Santos, com efeitos a partir de 10 de Janeiro
de 2011.
10 de Janeiro de 2011. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. — O
Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva. — O Ministro da Administração Interna,
Rui Carlos Pereira.

1 — Ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei Orgânica
de Bases da organização das Forças Armadas) de 7 de Julho, exonero o TGen (14205472) Luís
Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, do cargo de Comandante da Instrução e Doutrina do
Exército, por ter sido nomeado para desempenhar outras funções.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 17 de Janeiro de 2011.
5 de Janeiro de 2011. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros de Estado e dos Negócios
Estrangeiros e da Defesa Nacional, por proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, nos termos dos artigos 1.º, n.º 3, alínea a), 2.º, 5.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 55/81, de 31 de
Março, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 232/2002 de 2 de Novembro:
Exonerar o TCor Eng (06282588) Leonel José Mendes Martins, do cargo course director/NBC
instructor, na NATO School (SHAPE), em Oberammergau, República Federal da Alemanha.
Nomear o major PA (045233-F), Carlos Alberto Amoroso Nunes, para o cargo NSS 003 401 —
course director/NBC instructor, na NATO School (SHAPE), em Oberammergau, República Federal
da Alemanha.
Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 55/81, de 31 de Março, a duração normal da
missão de serviço correspondente ao exercício deste cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação
do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que obste ao decurso normal da mesma.
A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2010.
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)
20 de Dezembro de 2010. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe
Marques Amado. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

110

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2011

2.ª Série

VI ⎯ DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva
O MGen Res (01523065) Norberto Crisante de Sousa Bernardes, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva desde 15 de Dezembro de 2010, nas funções de Juiz Militar no
Tribunal da Relação de Lisboa, por ter passado à situação de Reforma.
O MGen Res (08837864) Fernando Pereira dos Santos Aguda, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva desde 29 de Dezembro de 2010, nas funções de Vice-Presidente da Liga dos
Combatentes, por ter passado à situação de Reforma.
O Cor Inf Res (04184672) Carlos Manuel da Costa Gameiro, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva no GNS, desde 22 de Março de 2010.
O Cor Farm Res (08952179) José Manuel Pires Duarte Belo, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva na DS, desde 30 de Novembro de 2010.
O Cor Vet Res (05307077) Pedro Averous Mira Crespo, passou a prestar serviço efectivo na
situação de Reserva na DS, desde 30 de Novembro de 2010.
O Cor Inf Res (17270685) Carlos Nuno Leitão dos Santos Adrega, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva na DIE, desde 30 de Novembro de 2010.
O TCor TManTm Res (07675374) Joaquim da Silva Fernandes, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no Governo Civil do Porto, desde 1 de Abril de 2010.
O Alf Cav Res (01610975) José Reinaldo Rodrigues Rolo Duarte, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na ESSM, desde 20 de Dezembro de 2010, passando a prestá-lo,
desde a mesma data, na AM.
O SMor Inf Res (60245367) Rui Jaime Domingues da Fonseca, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na DHCM, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor SGE Res (06060175) Agostinho da Silva Neves, deixou de prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, na PJM (Unidade de Investigação Criminal do Porto), em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (09604076) Armando Lopes Loureiro, deixou de prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, no EMGFA, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (00361672) Adérito de Carvalho Pereira da Nóbrega, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Vila Real), em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor SGE Res (04269479) Eduardo Miguel Correia de Pádua, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Viseu), em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (11585077) José António de Oliveira Cardoso, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na Delegação de Lamego da CVP, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (16641876) Carlos Cardoso Magalhães, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Lamego), em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Tm Res (07764277) Paulo Renato Alves Tavares, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Lisboa), em 1 de Janeiro de 2011.
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O SMor Med Res (60532474) José Emídio Coelho Cortes, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na Delegação da Amadora da CVP, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor SGE Res (00460678) Francisco Correia Batista Simões, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no MusMil BUÇACO, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Vet Res (03989177) António Palheira Lopes da Silva, prestou serviço efectivo na
situação de Reserva, na DS, de 30 de Novembro de 2010 a 14 de Janeiro de 2011.
O SMor Inf Res (04618479) Armando Monteiro Pereira, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na Delegação de Viseu da CVP, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (18378678) Luís Filipe da Silva Barroso Gomes, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no CMEFD, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Cav Res (02720280) José Bernardino Gomes Saldanha, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Santarém), em 1 de Janeiro de 2011.
O SMor Inf Res (12639773) Francisco Guerreiro Gervásio, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no IASFA CAS OEIRAS, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Art Res (14507379) João Francisco do Carmo Carrilho, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo do Funchal), em 1 de Janeiro de 2011.
O SMor Art Res (15781077) José Manuel Raposo Rosinha, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva na Delegação de Elvas da CVP em 31 de Dezembro de 2010 e,
passou a prestar serviço efectivo na situação de Reserva, em 1 de Janeiro de 2011, na LC (Núcleo
de Campo Maior).
O SMor SGE Res (17224278) Sérgio Duarte Lima, deixou de prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, na Delegação de Lamego da CVP, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor SGE Res (06821579) Domingos Manuel Lourenço Quelhas, deixou de prestar
serviço efectivo na situação de Reserva, na Delegação de Castelo Branco da CVP, em 31 de
Dezembro de 2010.
O SMor Med Res (17865481) Maximino de Sousa Passos, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, no HMR1, em 30 de Novembro de 2010.
O SMor Cav Res (01058880) Angelino José Gato Cabacinho, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Estremóz), em 1 de Janeiro de 2011.
O SMor Cav Res (02584580) Alcides Marques Pais Mamede, prestou serviço efectivo na
situação de Reserva, no EME, de 30 de Novembro de 2010 a 5 de Janeiro de 2011.
O SMor Med Res (01377182) José Manuel Rodrigues Galo, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no HMP, em 30 de Novembro de 2010.
O SMor Inf Res (15273178) José Moreira da Costa, passou a prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, na LC (Núcleo de Lixa), em 1 de Janeiro de 2011.
O SMor Vet Res (08341278) José Manuel Tello Simões, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, no CM, em 31 de Dezembro de 2010.
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O SMor Art Res (07159681) Jorge Alberto Lopes Pereira, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Vendas Novas), em 1 de Janeiro de 2011.
O SMor SGE Res (10691378) António Neves Santos Vidigal, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva no C S ÉVORA em 31 de Dezembro de 2010, e passou a prestar
serviço efectivo na situação de Reserva, em 1 de Janeiro de 2011, na LC (Núcleo de Elvas).
O SMor Art Res (14729776) Domingos Paixão da Eugénia, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no MusMil AÇORES, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Mus Res (03226382) Rogério Paulo Martins da Silva, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na DSP, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Mat Res (08580879) Hélio João da Silva Coelho, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na DMT, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor SGE Res (12865981) Carlos Alberto Morganho Ferra, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na Delegação de Beja da CVP, em 1 de Janeiro de 2011.
O SMor SGE Res (12770281) José Albino Filipe Seco, deixou de prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, no RTransp, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Med Res (00446882) António Lemos de Sousa, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, no HMP, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor AdMil Res (16689380) José Carlos Moreno Malveiro, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na UnAp/BrigMec, em 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (09384281) Carlos Manuel Gonçalves de Sousa, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Penafiel), em 1 de Janeiro de 2011.
O SMor Med Res (02372482) José João Guedes Saavedra, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, no HMR1, em 3 de Novembro de 2010.
O SMor Mus Res (11160785) Serafim de Oliveira Aguiar, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na BM PORTO, em 3 de Novembro de 2010.
O SMor Inf Res (02686881) João Paulo Bento Alves, passou a prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, na UnAp/EME, em 4 de Novembro de 2010.
O SMor Inf Res (02686881) João Paulo Bento Alves, deixou de prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, no EME, em 5 de Janeiro de 2011.
O SMor Med Res (04282382) António Ferreira da Rocha, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, no HMR1, em 4 de Novembro de 2010.
O SMor Vet Res (08972682) Manuel João dos Santos Cristóvão, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no CMEFD, em 4 de Novembro de 2010.
O SMor Med Res (05025680) Abílio Leal Fernandes, passou a prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, no CS ÉVORA, em 5 de Novembro de 2010.
O SMor Med Res (05025680) Abílio Leal Fernandes, deixou de prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, no CS ÉVORA, em 29 de Dezembro de 2010.
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O SMor Mus Res (17566185) António Fernando Pinto Coelho, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na BM PORTO, em 5 de Novembro de 2010.
O SMor Mus Res (17566185) António Fernando Pinto Coelho, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na BM PORTO, em 30 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (11011682) Jorge Manuel Assunção Agulha, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no HMP, em 6 de Novembro de 2010.
O SMor Mus Res (03401385) Gil Augusto de Jesus Miranda, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na BM PORTO, em 6 de Novembro de 2010.
O SMor Mus Res (03401385) Gil Augusto de Jesus Miranda, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na BM PORTO, em 30 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (10362081) Eugénio Realinho Farinha Palha, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na DSP, em 7 de Novembro de 2010.
O SMor Mus Res (19608983) José Carlos de Oliveira Cerqueira, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na BM PORTO, em 8 de Novembro de 2010.
O SMor Mus Res (19608983) José Carlos de Oliveira Cerqueira, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na BM PORTO, em 30 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (11746581) Fábio Reis da Costa e Silva, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, no JE, em 1 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (02233181) Adriano Pires Gomes, prestou serviço efectivo na situação de
Reserva, na ESE, de 1 a 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (00292581) Jorge Luís Venâncio, prestou serviço efectivo na situação de
Reserva, na UALE, de 1 a 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Art Res (14355380) Carlos Manuel C. de M. Becker, prestou serviço efectivo na
situação de Reserva, no RG3, de 1 a 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Mat Res (11480982) José Miguel da Fonseca Gonçalves Vieira, passou a prestar
serviço efectivo na situação de Reserva, no RMan, em 1 de Dezembro de 2010.
O SMor Mat Res (19630582) José Manuel Duarte Rosa, prestou serviço efectivo na situação
de Reserva, na UnAp/BrigMec, de 1 a 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Mat Res (18489081) Luís dos Santos Gonçalves, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, no MusMil BUÇACO, em 1 de Dezembro de 2010.
O SMor Inf Res (10496179) Esmeraldo Manuel Rão Roxo, prestou serviço efectivo na
situação de Reserva, no RG3, de 2 a 31 de de Dezembro de 2010.
O SMor Art Res (03332784) José Manuel Ganhão Guerra, prestou serviço efectivo na
situação de Reserva, no RG3, de 2 a 31 de Dezembro de 2010.
O SMor Mus Res (15621683) João Manuel Pereira Vaz, prestou serviço efectivo na situação
de Reserva, na BM PORTO, de 2 a 30 de Dezembro de 2010.
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O SMor Mat Res (02501483) Victor Manuel de Oliveira Matos, prestou serviço efectivo na
situação de Reserva, no RMan, de 3 a 30 de Dezembro de 2010.
O SCh Mat Res (06592176) Carlos Guerreiro Mendonça, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Faro), em 31 de Dezembro de 2010.
O SCh Corn/Clar Res (10220376) Fernando Augusto Rodrigues Macedo, deixou de prestar
serviço efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Vila Real), em 31 de Dezembro de
2010.
O SCh Mat Res (17274582) Armando Martins da Cunha, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Rio Maior), em 1 de Janeiro de 2011.
O SCh Para Res (16714383) Jorge António Pinto de Sousa, prestou serviço efectivo na
situação de Reserva, no RI10 de 10 de Novembro de 2010 a 31 de Dezembro de de 2010.
O SCh Para Res (03393783) Pedro Manuel Bernardes Lourenço, prestou serviço efectivo na
situação de Reserva, no CR COIMBRA de 11 de Novembro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010.
O SCh Inf Res (00701984) José Carlos Faria Teixeira, passou a prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, no CMEFD, em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj Aman Res (17484570) Gilberto Gaudêncio Gomes Luís, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no IASFA CAS FUNCHAL, em 30 de Dezembro de 2010.
O SAj Inf Res (02026981) António Joaquim Paulus Cerdeira, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no CR BRAGA, em 3 de Janeiro de 2011.
O SAj Art Res (00864082) Moisés Casimiro Rodrigues Martins da Costa, deixou de prestar
serviço efectivo na situação de Reserva no MusMil AÇORES, em 31 de Dezembro de 2010 e,
passou a prestar serviço efectivo na situação de Reserva, a 1 de Janeiro de 2011 na Delegação de
Ponta Delgada da CVP.
O SAj Mat Res (04346081) Paulo Filipe Diniz Rebelo, deixou de prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, na UALE, em 31 de Dezembro de 2010.
O SAj Inf Res (08369983) Samuel Obadia do Nascimento, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na Sede Nacional da CVP, em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj Mat Res (03125283) José Carlos Teixeira Cardoso, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Chaves), em 31 de Dezembro de 2010.
O SAj Mat Res (18029283) José Carlos Abadesso dos Santos, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Rio Maior), em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj Mus Res (03770388) Jorge Manuel de Oliveira Lopes, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Alcobaça), em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj SGE Res (09079784) João Manuel Gerónimo Dores, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, no MusMil ELVAS, em 31 de Dezembro de 2010.
O SAj Inf Res (01530484) Joaquim Milheiro Gil, passou a prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, na LC (Núcleo de Queluz), em 1 de Janeiro de 2011.
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O SAj Inf Res (04867086) José António Martins Gonçalves, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Chaves), em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj SGE Res (02124485) António Matias Fernandes, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva na Delegação de Faro da CVP em 31 de Dezembro de 2010 e, passou a
prestar serviço efectivo na situação de Reserva em 1 de Janeiro de 2011, na LC (Núcleo de Faro).
O SAj Inf Res (09315186) Luís Alberto Duarte Rodrigues, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Almada), em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj Corn/Clar Res (17323382) Fernando do Nascimento Morgado, passou a prestar
serviço efectivo na situação de Reserva, na Delegação de Lamego da CVP, em 2 de Janeiro de
2011.
O SAj Art Res (11950585) Nelson Samuel Caldas, passou a prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, na CVP (sede Nacional), em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj SGE Res (12466284) Ramiro de Jesus Pereira, passou a prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, na LC (Núcleo de Viseu), em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj Inf Res (16276187) Maximino Filipe Leite Fernandes, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Chaves), em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj Inf Res (16925387) Adalberto Luís Marques Rabaça, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo da Guarda), em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj Eng Res (18869986) Rui Nelson de Lima Martins Nogueira, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Torres Novas), em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj Art Res (01286787) Amílcar Cardoso Curvinha Lopes, passou a prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na LC (Núcleo de Évora), em 1 de Janeiro de 2011.
O SAj Art Res (17227484) João Carlos Ventura Barbas, passou a prestar serviço efectivo na
situação de Reserva, na LC (Núcleo de Leiria), em 1 de Janeiro de 2011.
O 1Sarg Med Res (15409087) Amâncio José Casaca Montinhos, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na Delegação de Beja da CVP, em 31 de Dezembro de 2010.
O 1Sarg Inf Res (09515881) Francisco Manuel Rebelo Bartolo da Silva, deixou de prestar
serviço efectivo na situação de Reserva no RI3 em 31 de Dezembro de 2010 e, passou a prestar
serviço efectivo na situação de Reserva em 1 de Janeiro de 2011, na LC (Núcleo de Vila Real).
O 1Sarg Aman Res (09308571) Armando Jorge Ferreira Martinho, deixou de prestar serviço
efectivo na situação de Reserva, na UALE, em 20 de Dezembro de 2010, por ter passado à
situação de Reforma.
O 1Sarg Aman Res (09673479) João Rosete de Carvalho, passou a prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, no ArqGEx, em 1 de Janeiro de 2011.
O 1Sarg Aman Res (00525670) Osvaldo Ferreira Batista, deixou de prestar serviço efectivo
na situação de Reserva, no RTransp, em 31 de Dezembro de 2010, por ter passado à situação de
Reforma.

116

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2011

2.ª Série

VII ⎯ RECTIFICAÇÕES
Rectifique-se o publicado em OE n.º 9 2.ª série de 30 de Setembro de 2010, pág n.º 542 a 544,
referente à data de despacho atribuída à condecoração com Medalha de Prata de Comportamento
Exemplar, onde se lê (por despacho de 17 de Setembro de 2010), deve ler-se (por despacho de 17 de
Agosto de 2010).
Rectifique-se o publicado em OE n.º 9 2.ª série de 30 de Setembro de 2010 , pág n.º 543
referente ao Guar Inf GNR Joaquim José Figueira Marono, onde se lê (1850208) deve ler-se
(1950208).
Que fique sem efeito o publicado em OE n.º 11, 2.ª série de 30 de Novembro de 2009 , pág
n.º 669 referente à atribuição de Medalha de Prata de Comportamento Exemplar ao Cab Inf GNR
(2010161) Beltrão António B. Mourato.
Que fique sem efeito o publicado em OE n.º 11, 2.ª série de 30 de Novembro de 2009 , pág
n.º 745 referente à colocação do Cor Eng (02742883) Hermínio Teodoro Maio, do RE3, no Ministério
da Defesa Nacional.
Rectifique-se o publicado em OE n.º 12 2.ª série de 31 de Dezembro de 2010, pág n.º 797,
referente à passagem à situação de Reserva do TCor SGE (17565079) Rui Manuel Simões dos Santos,
onde se lê (devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Agosto de 2010), deve ler-se (devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Agosto de 2009).
⎯⎯⎯⎯⎯⎯
VIII ⎯ OBITUÁRIO
2010
Novembro, 19 ⎯ Cap TPesSecr (10398583) Luso de Jesus Machado dos Santos, do RC6;
Novembro, 23 ⎯ SAj Tm (18044487) Hélder António Isidro Neves, do EME;
Dezembro, 08 ⎯ 1Sarg Eng (21989492) Idálio Manuel Pereira Bento, da EPE.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Luís Pinto Ramalho, General.

Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, Tenente-General.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
3.ª SÉRIE
N.º 1/31 DE JANEIRO DE 2011
Publica-se ao Exército o seguinte:
I — JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques – Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.° 316/02, de 27 de Dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo decreto, o
Ten RC (11168294) Ilídio José Ribeiro dos Santos.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques – Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.° 316/02, de 27 de Dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo decreto, o
Ten RC (08377798) Jorge Manuel Parreira Saraiva.
(Por despacho de 29 de Dezembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques – Mérito do Exército de 3.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.° 316/02, de 27 de Dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo decreto, a
Ten RC (07789199) Sónia Barra Abrantes.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques – Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.° 316/02, de 27 de Dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo decreto,
o CbAdj RC (14797498) Eduardo Alexandre Angélico.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques – Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.° 316/02, de 27 de Dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo decreto,
o CbAdj RC (14138101) Décio Ruben Medina Penedo Neves.
(Por despacho de 15 de Novembro de 2010)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques – Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.° 316/02, de 27 de Dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo decreto,
o CbAdj RC (14781498) Rui Manuel de Castro Neves.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques – Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.° 316/02, de 27 de Dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo decreto,
o CbAdj RC (06752699) Nélio Fernando Fouto Gonçalves.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques – Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.° 316/02, de 27 de Dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo decreto,
o CbAdj RC (02679302) Luís Tiago Marques Pereira Ramalho.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques – Mérito do Exército de 4.ª classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.° 316/02, de 27 de Dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo decreto,
a Sold RC (07167601) Liliana Carina Rodrigues Areias.
(Por despacho de 16 de Novembro de 2010)

Condecorados com a Medalha de Cobre de Comportamento Exemplar, por despacho da data que
se indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado pelo
Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, os seguintes militares:
Ten RC (02746498) Luís Miguel Mota Gaspar;
Ten RC (19972494) Pedro António A. de Vidigueira Lourenço;
Ten RC (00227997) Pedro Filipe Silva Carvalho;
Ten RC (13596696) Cláudia Daniela M. Rocha;
2Sarg RC (13910702) Artur Domingues Ramos;
2Sarg RC (19288201) Sérgio Teixeira Silva;
2Sarg RC (16730603) Carla Sofia T. de Moura;
2Sarg RC (01908701) Lúcia Alexandra B. Rabiça;
2Sarg RC (09695899) Antonio Pedro Z. Peralta;
2Sarg RC (02856499) Maria José dos Santos Morgado;
CbAdj RC (14420504) Ricardo Luís Madeira Alves;
CbAdj RC (18556303) Luís Filipe Barcelos Araújo;
CbAdj RC (08187500) Ricardo Manuel Nunes Braz;
CbAdj RC (06199004) Nuno Miguel M. de Freitas;
CbAdj RC (03591503) Nuno Filipe da Silveira Gomes;
CbAdj RC (02965504) Hugo Miguel V. Oliveira;
CbAdj RC (09264699) Filipe Daniel T. D. Saramago;
1Cb RC (02219203) Marilene da Cruz Gonçalves;
1Cb RC (08812402) Sónia Cristina Coutinho Nunes;
1Cb RC (04064503) Marlene Isabel T. Monteiro;
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1Cb RC (00290901) Débora Magda T. Monteiro;
1Cb RC (01618904) Fábio Duarte A. Botelho Silva;
1Cb RC (11585503) Ruben Emanuel Luís Martins;
1Cb RC (17457704) Ruben Filipe B. Carreiro;
Sold RC (10349304) Elza dos Santos Cabral;
Sold RC (02723198) Vera Lúcia Madeira Soares;
Sold RC (04826599) Cláudia Sofia Leonardo Lúcio;
Sold RC (19749904) Mafalda Isabel M. Cândido;
Sold RC (06324701) Cristina Isabel R. Rodrigues;
Sold RC (03144598) Ricardo F. da Costa Ramalho;
Sold RC (12493004) Dorine Joana Gomes;
Sold RC (12429402) Paulo Alexandre B. Estrela;
Sold RC (02580003) Fábio Xavier Bento Gomes.
(Por despacho de 06 de Dezembro de 2010)

2Sarg RC (18340100) Paulo Jorge R. de Campos Rodrigues;
2Sarg RC (14265603) Tiago Manuel da Fonseca Santos;
2Sarg RC (15495003) Pedro Miguel Pereira Silvério;
2Sarg RC (00966702) Marta Isabel Severino Garcia;
2Sarg RC (06563204) Dora Rubina Ribeiro Araújo;
2Sarg RC (04183098) Hugo Miguel da Silva L. Tenreiro;
2Sarg RC (17652903) Alexandra Bento Cruz;
2Sarg RC (13982103) Fábio Miguel Dias Dutra;
2Sarg RC (16540900) Eduardo Filipe Silva Santos;
Furr RC (01530103) Sara Cristina Pereira Machado;
CbAdj RC (00957202) Joana Raquel M. Meireles;
CbAdj RC (00102299) Carla Isabel Moreira Pereira;
CbAdj RC (01365102) Tiago Manuel Ribeiro Gabriel;
CbAdj RC (04124001) Vitor Manuel Simões Guímaro;
1Cb RC (03972103) Pedro José Galhanas Curvinha;
1Cb RC (17708599) Flávio Lino Abreu Nunes;
1Cb RC (13020002) Sérgio Edgar Aveiro Luís;
1Cb RC (08991201) Cláudio Jorge M. dos Santos;
1Cb RC (08205301) Simão Manuel de Sousa Vieira;
1Cb RC (08923901) Márcio Andrade Pinto;
1Cb RC (11630601) Carlos Alberto C. Carvalho;
Sold RC (10304002) António Jorge Rodrigues Ferraz;
Sold RC (02887802) Sara Catarina Gomes Jorge;
Sold RC (08818199) Sofia Noémia Correia Roriz;
Sold RC (09633099) Sandra Cristina de Sousa R. Cruz;
Sold RC (08402299) João José B. de Freitas Martins;
Sold RC (19501102) Ivo Reis Cardoso;
Sold RC (13967602) André Filipe Santana Domingos;
Sold RC (00858800) Ana Paula Semblano Vieira;
Sold RC (06889098) Hugo André Florido Alves;
Sold RC (08184503) Carla Alexandra B. M. Mendes;
Sold RC (00969801) Filipe Carlos P. Lopes;
Sold RC (09863604) Mónica Sofia P. Ribeiro;
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Sold RC (00912602) Stephane Miguel Ramos;
Sold RC (11898604) Francisco Tiago R. Carvalho;
Sold RC (18452302) Filipe José da Silva Rosa;
Sold RC (02580003) Fábio Xavier Bento Gomes.
(Por despacho de 15 de Dezembro de 2010)

Ten RC (04752498) Susana Sofia Caetano Xavier;
Ten RC (13055997) Regina Alexandra C. Gomes Fino;
2Sarg RC (09559801) Vanessa Alexandra F. Lopes;
CbAdj RC 00304101) Filipe Alexandre A. da Quinta;
1Cb RC (02271604) Joana Nogueira de Campos;
1Cb RC (16832099) João Henrique M. Salgado;
1Cb RC (15727403) Ricardo M. Ferreira Estrela;
Sold RC (00385899) Sandra Cristina D. da Costa.
(Por despacho de 20 de Dezembro de 2010)

Condecorados com a Medalha Comemorativa das Campanhas, por despacho da data que se indica
e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado pelo
Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, os seguintes Militares:
Ex-Cap Mil (06382266) Luís Afonso de Melo, “Angola 1972-73”;
Ex-Cap Mil (06382266) Luís Afonso de Melo, “Timor 1974”;
Ex-Alf Mil (01986273) João Cesário Panchinha Brás, “Timor 1974”;
Ex-1Cb (14110273) Marino Costa Lima, “Timor 1974”;
Ex-Sold (14629673) José Joaquim Ramos Cardoso, “Timor 1974”;
Ex-Sold (14512773) Artur Pereira Carvalho, “Timor 1974”;
Ex-Sold (15016373) Joaquim Carneiro Ribeiro, “Timor 1974”;
Ex-Sold (12690673) Flávio Francisco Correia, “Timor 1974”;
Ex-Sold (15161273) Manuel Fernando Bartolo, “Timor 1974”;
Ex-Sold (15006073) Simeão José Moreira Eusébio, “Timor 1974”;
Ex-Sold (08045373) José Manuel Soares Pinto, “Timor 1974”;
Ex-Sold (13874473) António Lázaro Costa Viegas, “Timor 1974”;
Ex-Sold (05916973) José Fernando de Sousa Lopes, “Timor 1974”;
Ex-Sold (03608473) Carlos Pinto Cardoso, “Timor 1974”;
Ex-Sold (07477572) Joaquim Rebelo Barroso, “Timor 1974”;
Ex-Sold (13058073) José Belisário Loureiro Pinto, “Timor 1974”.
(Por despacho de 16 de Dezembro de 2010)

Ex-Ten Mil (16031973) António A. de Castro Azevedo, “Timor 1974”;
Ex-Ten Mil (15123073) Norberto de Jesus P. Romão, “Timor 1974”;
Ex-2Sarg Mil (07778673) Manuel Oliveira Correia Silva, “Timor 1974”;
Ex-2Sarg Mil (09305972) Narciso Fernando de Sousa Costa, “Timor 1974”;
Ex-Furr Mil (05724873) José António A. Feliciano, “Timor 1974”;
Ex-Furr Mil (06690072) Adelino Lapa M. Cadete, “Timor 1974”;
Ex-Furr Mil (05663573) José Joaquim F. Libério, “Timor 1974”;
Ex-1Cb (10454173) Abel Ferreira da Rocha, “Angola 1974-75”;
Ex-1Cb (12209473) João Rolo Martins Lopes, “Timor 1974”;
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Ex-1Cb (14098273) António Araújo Vilas Boas, “Timor 1974”;
Ex-1Cb (00803973) Dulcínio Rodrigues dos Santos, “Timor 1974”;
Ex-1Cb (14490475) Manuel Lourenço Macedo, “Timor 1974”;
Ex-1Cb (13730973) António Joaquim A. Oliveira, “Timor 1974”;
Ex-1Cb (05603472) Abel Pais de Figueiredo, “Timor 1974”;
Ex-1Cb (14676273) Jaquim F. de Sousa Pereira, “Timor 1974”;
Ex-Sold (15059173) José Rocha, “Timor 1974”;
Ex-Sold (19970272) Luís de Jesus Melo, “Timor 1974”;
Ex-Sold (14202673) Manuel Casimiro Silva Santos, “Timor 1974”;
Ex-Sold (14346773) Joaquim Pereira da Silva, “Timor 1974”;
Ex-Sold (14935073) Armindo da Silva Costa, “Timor 1974”;
Ex-Sold (12680873) Delfim Teixeira, “Timor 1974”;
Ex-Sold (07673373) Manuel Joaquim M. Barreira, “Timor 1974”;
Ex-Sold (13497873) Francisco Oliveira Mendes, “Timor 1974”;
Ex-Sold (00942768) Joaquim da Silva Ribeiro, “Guiné 1968-70”;
Ex-Sold (09743373) António da Rocha Almeida, “Angola 1972-74”;
Ex-Sold (01078466) Adriano de Sousa Ferreira, “Moçambique 1966-68”;
Ex-Sold (15401473) João Leite Mendes, “Timor 1974”;
Ex-Sold (15003573) Álvaro Ribeiro Costa, “Timor 1974”;
Ex-Sold (13672973) Fernando Manuel R. Gonçalves, “Timor 1974”;
Ex-Sold (12687073) Augusto Vilas Boas Gonçalves, “Timor 1974”;
Ex-Sold (13781473) Agostinho da Silva Macedo, “Timor 1974”;
Ex-Sold (03175873) Rolando de Sousa Moura, “Angola 1974-75”;
Ex-Sold (15969473) Agostinho da Cunha Barbosa, “Moçambique 1974-75”.
(Por despacho de 20 de Dezembro de 2010)

Ex-Alf Mil (10709167) Manuel Mogo Pereira, “Angola 1971-74”;
Ex-Furr Mil (05726964) Jerónimo da Silva Ferreira, “Moçambique 1965-67”;
Ex-Furr Mil (07252873) Manuel Narciso G. Nicolau, “Angola 1974”;
Ex-Furr Mil (07252873) Manuel Narciso G. Nicolau, “Angola 1974 -75”;
Ex-1Cb (10328868) Felisberto Sanches, “Guiné 1968-70”;
Ex-1Cb (01026265) José Monteiro Pires, “Angola 1965-68”;
Ex-1Cb (04838272) José Augusto Sousa Pacheco, “Guiné 1972-74”;
Ex-1Cb (08648170) Manuel Inácio A. P. Cardoso, “Moçambique 971-73”;
Ex-1Cb (06772467) José Alberto Guindeira, “Angola 1968-70”;
Ex-Sold (00834064) António Manuel Santos, “Moçambique 1965-67”;
Ex-Sold (05217465) José de Sousa Costa, “Angola 1965-68”;
Ex-Sold (06977365) Pedro Paulo Henriques, “Moçambique 1966-68”;
Ex-Sold (04229968) Daniel António Dantas, “Angola 1969-71”;
Ex-Sold (11759968) Antonio do Rêgo Martins, “Moçambique 1969-71”;
Ex-Sold (05862763) Fernando Nascimento Guerra, “Moçambique 1963-66”;
Ex-Sold (08879464) Manuel Pereira Soares, “Angola 1965-67”;
Ex-Sold (44078160) Luís António Severino, “Índia 1960-62”;
Ex-Sold (02581671) Manuel Mariz Costa, “Timor 1971-73”;
Ex-Sold (05397175) Domingos Moreira Silva Lopes, “Guiné 1972-74”;
Ex-Sold (13236270) Filipe Manuel Costa Martins, “Angola 1970-72”;
Ex-Sold (01002261) António Fernando R. Ferreira, “Angola 1961-63”;
Ex-Sold (05876166) Valter José Marreiro Gomes, “Guiné 1967-69”;
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Ex-Sold (18282171) António Francisco A. Gonçalves, “Moçambique 1972-74”;
Ex-Sold (03339466) António Simões Seabra, “Moçambique 1967-68”;
Ex-Sold (17972671) José Dinis da Silva Santos, “Guiné 1972-74”;
Ex-Sold (04245669) José António Ameão Martinho, “Angola 1969-71”.
(Por despacho de 21 de Dezembro de 2010)

Ex-Furr Mil (60511768) Aureliano Cabral Soares, “Angola 1968-71”;
Ex-Furr Mil (08775671) Adriano Alberto M. Ferreira, “Moçambique 1972-74”;
Ex-Furr Mil (03990772) Fernando Silva da Costa, “Guiné 1973-74”;
Ex-1Cb (10107170) António Massano de Matos, “Guiné 1971-73”;
Ex-1Cb (08958567) Joaquim dos Santos Gomes, “Timor 1968-70”;
Ex-1Cb (02236367) José Manuel A. Almeida, “Moçambique 1968-70”;
Ex-1Cb (00386559) José António Branquinho, “India 1960-62”;
Ex-1Cb (05401367) Joaquim Alberto F. da Conceição, “Angola 1968-70”;
Ex-1Cb (02961172) António Simões da Silva, “Guiné 1973-74”;
Ex-Sold (16546069) António José Macedo, “Timorr 1970-72”;
Ex-Sold (07417571) José Luís da Cunha, “Moçambique 1972-74”;
Ex-Sold (00393161) José Gonçalves Leitão, “Angola 1961-63”;
Ex-Sold (19771770) José Jerónimo S. Nogueira, “Angola 1971-73”;
Ex-Sold (13638271) António Campos Moura, “Angola 1972-74”;
Ex-Sold (06715663) Fernando Duarte Simões, “Moçambique 1964-66”;
Ex-Sold (11781071) Eduardo Pires Espírito Santo, “Moçambique 1973-74”;
Ex-Sold (06263272) Serafim Lourenço Bairras, “Moçambique 1972-74”.
(Por despacho de 22 de Dezembro de 2010)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviços Especiais das FAP, por
despacho da data que se indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha
Militar, promulgado pelo Decreto-Lei n.° 316/02, de 27 de Dezembro, os seguintes Militares:
CbAdj RC (02112802) Gracinda La-Salete dos Santos Coelho, “Líbano 2007-08”;
1Cb RC (08998906) Ana Rita Miranda Moreira, “Líbano 2007-08”;
1Cb RC (02027403) António Filipe Uria Teixeira, “Kosovo 2008-09”;
Sold RC (10855799) Luís Manuel da Silva Ribeiro, “Afeganistão 2008”;
Sold RC (00123302) Sandra Isabel Borges Ruivo, “Líbano 2009-10”;
Sold RC (14701202) Rúben Emanuel Soares Pedrosa, “Kosovo 2010”;
Sold RC (16755602) Ricardo André da Silva Peixoto, “Kosovo 2010”;
Sold RC (12793604) Ângela Filipa da Piedade Ferreira, “Líbano 2008-09”.
(Por despacho de 22 de Novembro de 2010)

Sold RC (05203905) Alexandre Dias Nunes, “Afeganistão 2010”.
(Por despacho de 23 de Novembro de 2010)

Ex-Alf Mil (04111367) Jorge de Sousa V. Torres, “Angola 1975”;
Ex-Sold (11781071) Eduardo Pires Espírito Santo, “Moçambique 1974”.
(Por despacho de 22 de Dezembro de 2010)
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2Sarg RC (08661699) Walter Vera Cruz P. Mota, “Afeganistão 2010”;
Furr RC (18894909) Alexandre Reis Marques, “Afeganistão 2010”;
Furr RC (09317404) João Filipe da Silva Cruz, “Afeganistão 2010”;
Furr RC (03074506) Tiago Filipe de Almeida Marques, “Afeganistão 2010”;
Furr RC (08066306) Bruno Filipe de Sena Figueiredo, “Afeganistão 2010”;
Furr RC (11046403) João Pedro Martins Guerra, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (03149104) Humberto Miguel Capinha, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (14635905) Alexandre A. da Silva Batista, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (14928403) Luís Carlos dos Santos Duarte, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (06515703) Cristina Isabel S. Simões, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (10832205) Ulisses Domingos F. Borges, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (08271610) Miguel Filipe Pinto Castanheira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (03178806) Flávio Vera Cruz Pedronho, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (19969809) Fábio Alexandre F. Loureiro, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (11325303) José Pedro Faria Maia, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (07882606) Pedro Miguel C. de Almeida, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (18943609) João Miguel Alves Pereira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (19007906) João Filipe M. Marreiros, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (02514704) Cláudio Tiago Sousa Bessa, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (13180509) Hugo Miguel da Fonseca Abreu Mira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (08770303) Cláudio A. de Almeida da R. Esteves, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (14010209) Alípio Ricardo F. Gonzaga, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (07426704) Elson Manuel Soares Ferreira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (04049306) Ricardo Miguel P. Ruas, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (08018004) Pedro Miguel G. Martins, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (17861309) Joel Bessa da Rocha, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (18045406) Fábio Miguel da Silva Castro, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (01788509) Pedro André da Costa Queirós, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (02811606) Hugo Miguel dos Reis Fonseca, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (19904600) Milton Hélio F. da Silva, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (15744803) Paulo Jorge Bastos, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (12003906) Michel de Jesus Rodrigues, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (05875803) Renato Martins dos Santos, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (18429009) Tiago José M. Fernandes, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (17678006) Cláudio José C. Loureiro, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (15155205) António Ilídio da Silva Santos, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (08006203) João Pedro C. e Antas Martins, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (16780409) Nuno Miguel Dinis Marques, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (15155206) Tiago Alexandre G. dos Santos, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (09399804) Pedro Miguel F. Carreira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (09133501) Fernanda Patrícia S. Oliveira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (03317104) Sandrine dos Anjos Ferreira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (03805905) Joana Sofia da Silva Araújo, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (07057706) Daniel O. dos Santos Rodrigues, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (07038606) Rui Filipe de Pinho Barbosa, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (00258902) Valter Alexandre C. dos Santos, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (08283605) Ricardo Jorge M. Cunha, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (04490309) Daniel Arada Ferreira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (11933909) André Filipe Alves da Silva, “Afeganistão 2010”.
(Por despacho de 29 de Dezembro de 2010)
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1Cb RC (18452503) Miguel José Almeida Soares, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (03956206) Rui Manuel Silva Afonso, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (00230409) Rui Miguel M. Pelado, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (08572406) Hélder Tavares Peralta, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (10188105) Jorge Filipe de Sousa Moreira, “Afeganistão 2010”.
(Por despacho de 30 de Dezembro de 2010)

Condecorados com a Nova Passadeira da Medalha Comemorativa de Comissões de Serviços
Especiais das FAP, por despacho da data que se indica e em conformidade com as disposições do
Regulamento da Medalha Militar, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de Dezembro, os
seguintes militares:
2Sarg RC (03053602) Nuno André Pereira Azevedo, “Afeganistão 2005-06”;
1Cb RC (02055601) Manuel Silveiras de Ornelas, “Líbano 2008-09”;
1Cb RC (08472400) Aldino Jesus Teixeira Furrtado, “Kosovo 2010”;
Sold RC (18769504) Hugo Manuel D. Mota Santos, “Kosovo 2010”.
(Por despacho de 22 de Novembro de 2010)

1Cb RC (09282904) Joaquim R. Guerreiro da Silva, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (19686401) Hugo Miguel Cardoso Guerra, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (03419205) Bruno Daniel R. Silva Machado, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (12613203) Wilson Miguel Gonçalves Ferreira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (18335304) Luís Carlos Pereira Ramos, “Afeganistão 2010”.
(Por despacho de 23 de Novembro de 2010)

2Sarg RC (03053602) Nuno André P. Azevedo, “Afeganistão 2010”;
Furr RC (07529503) Fernando José R. das Neves, “Afeganistão 2010”;
Furr RC (19631101) João Carlos D. Barnabé, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (00509105) Joel Alexandre Antão Pereira, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (11128704) José Luís Salgueiro da Palma, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (10898504) Eduardo Rodrigues Gomes, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (08321106) Cristiano J. Vila Verde Freitas, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (11157605) Joel Alexandre R. Gonçalves, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (00048305) Daniel Fortes Fonseca, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (18127706) João Manuel A. Costa, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (00540001) Bedan Matcha Costa Senha, “Afeganistão 2010”;
1Cb RC (08968602) José António Valente Lopes, “Afeganistão 2010”
Sold RC (19555502) Ricardo A. Mendes de Oliveira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (17258203) Emanuel da Conceição Carvalho, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (07882806) Luís António P. Fernandes, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (01922205) Luís Filipe Serrano Galego, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (06168609) Luís Carlos A. Teixeira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (05227205) Hugo José L. Cardoso, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (19211706) Fábio Rodrigues Alves, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (13994002) Joel Amâncio Borges Sequeira, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (12310506) Filipe Alexandre L. Casadinho, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (03419205) Bruno Daniel R. Silva Machado, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (06261003) Filipe Miguel M. de Melo, “Afeganistão 2010”;
Sold RC (14590302) Ivan Duarte Lopes da Silva, “Afeganistão 2010”.
(Por despacho de 29 de Dezembro de 2010)
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Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 26 de Março 2010, foi autorizado o militar indicado
a aceitar a seguinte condecoração:
Medalha da NATO
CbAdj RC (26305093) Nelson Lopes Vaz Semedo.

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 16 de Abril 2010, foram autorizados os militares
indicados a aceitarem as seguintes condecorações:
Medalha da NATO
1SAR RC (08835301) António Luís Pinto Carvalho;
1SAR RC (04661501) António Ricardo N. Mesquita;
1SAR RC (01088102) Marisa Galveias G. Vila Nova;
2Sarg RC (07179102) Ricardo Jorge Ingrês Almeida;
2Sarg RC (16132400) Carlos Manuel Anacleto Castro;
2Sarg RC (11397002) Alexandre Evaristo Lopes;
Furr RC (04152801) Brigite Telma Mendes Neves;
CbAdj RC (04374800) Marco Luís Lopes Rodrigues;
CbAdj RC (14791201) Gualter Joaquim A. Rodrigues;
CbAdj RC (01268103) Luís Filipe Oliveira Silva Pinto;
CbAdj RC (09113798) Mário Alexandre M. Ferreira;
CbAdj RC (12243300) Carlos Manuel Pena da Cruz;
CbAdj RC (05341297) Sónia Iolanda G. Teixeira;
CbAdj RC (01750197) Jorge Alexandre Madureira;
CbAdj RC (12623297) João Henrique F. Soares da Cruz;
CbAdj RC (06034999) Humberto Francisco N. Teixeira;
CbAdj RC (13416802) Susana Patrícia Vieira Maia;
CbAdj RC (13334498) Hélder Filipe R. Soares;
CbAdj RC (07995299) Fernando M. Santos Marques;
CbAdj RC (11171400) Manuel Coelho Lima Silva;
CbAdj RC (13662401) Paulo Jorge Raposo Teixeira;
CbAdj RC (15694299) Marco Ivo Moniz Esteves;
1Cb RC (01402102) César Pedro Silva Santos;
1Cb RC (18528900) Nelson Salgado Henriques;
1Cb RC (05335702) Manuel Eduardo P. Felgueiras;
1Cb RC (03295903) Urbano Carvalho Cardoso;
1Cb RC (02939700) Samuel Gonçalo Macedo;
1Cb RC (08980700) Emanuel Silva Teixeira;
1Cb RC (13301503) Hugo Cruz Campos;
1Cb RC (06695497) Carlos Alfredo E. Alves;
1Cb RC (10630800) Bruno André Rocha Teixeira;
1Cb RC (13075104) Paulo César Abreu Martins;
1Cb RC (12113405) Bruno Elias Pereira da Silva;
1Cb RC (06004004) Richard Alexander M. Afonso;
1Cb RC (11160503) José Daniel Oliveira Fernandes;
1Cb RC (05028604) Hugo Filipe Amorim Monteiro;
1Cb RC (10806104) Carlos Manuel C. Frutuoso;
1Cb RC (12896504) Nuno José R. Teixugueira;
1Cb RC (01605604) Joaquim Pedro G. Ferreira;
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1Cb RC (01077603) Rui Miguel Pereira Marques;
1Cb RC (07100698) Filipe M. de Oliveira Azevedo;
1Cb RC (05889500) Marisa Alexandra Rocha Vieira;
1Cb RC (06965201) Hugo Miguel Sousa Ribeiro;
1Cb RC (07015902) Rodrigo Lopes Frazão;
1Cb RC (19032803) Pedro Ivo Ribeiro Macedo;
1Cb RC (17568903) Ruben Alexandre M. Varela;
1Cb RC (05778503) Vítor M. de Magalhães Batista;
1Cb RC (06228705) Bruno Bettencourt C. Salgado;
1Cb RC (14983401) José Francisco Dias Vieira;
1Cb RC (17241600) César Cabral Romeiro;
1Cb RC (14018204) Nuno Filipe Fernandes Sousa;
1Cb RC (09794104) Rui Filipe S. C. Ferreira;
1Cb RC (01088604) Fábio Alexandre B. Gervásio;
1Cb RC (19557104) Humberto Daniel R. Coelho;
1Cb RC (18169902) Tiago Miguel M. Domingues;
1Cb RC (19603502) Rui Jorge dos Santos Alves;
2Cb RC (14533606) Cátia Vanessa R. Figueiredo;
2Cb RC (03441205) Celine Afonso;
2Cb RC (14447303) Daniel Oliveira Coelho;
2Cb RC (17319304) André Filipe Afonso Tomé;
2Cb RC (16274104) Filipe José Moutinho Coelho;
2Cb RC (19729104) Marco Manuel B. Pacheco;
2Cb RC (12525404) Luís Miguel M. Ferreira;
Sold RC (19752200) Bruno Fernando F. Azevedo;
Sold RC (16183603) Bruno do Canto Gonçalo;
Sold RC (06713906) Ricardo Jorge Martins;
Sold RC (17883301) José Carlos R. Cardoso:
Sold RC (02224701) Maria Elisa M. da Fonseca;
Sold RC (10401304) Pedro Ferreira Marques;
Sold RC (09579504) Tiago Filipe G. Soares;
Sold RC (11129501) José Carlos M. Ferraz;
Sold RC (09609204) Vítor Hugo D. Carneiro;
Sold RC (01353303) Alice Marisa V. Pereira;
Sold RC (01722306) Ivo D. da Costa Carvalho;
Sold RC (19767605) Cassiano R. Miranda da Costa;
Sold RC (18356200) Nuno Miguel C. Rocha;
Sold RC (07877798) Julio Manuel Leite da Silva;
Sold RC (17207304) Bruno Manuel M. P. Pereira;
Sold RC (07890701) Lídia Gorete de Sousa Fernandes;
Sold RC (08554802) Nelson José Morais Silva;
Sold RC (10315306) Fábio Joaquim Lourenço Peru;
Sold RC (06038004) Luís Miguel Quinteiro Morais;
Sold RC (15768902) Ricardo Manuel F. Brás;
Sold RC (14723299) Luís Ricardo M. Madureira;
Sold RC (05198804) Luís Gil Oliveira Caseiro;
Sold RC (17385996) Pedro Miguel F. Silva;
Sold RC (00394104) Jorge Augusto F. Pinto;
Sold RC (07483705) Adelino Francisco P. de Sousa;
Sold RC (09804202) José Adolfo Soares Jorge;
Sold RC (02374202) Gilberto Machado Barros;
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Sold RC (04758104) Ivo Frederico R. Morais;
Sold RC (00269398) Inês da Conceição Rodrigues;
Sold RC (14760904) Márcia Catarina O. Fernandes;
Sold RC (17538801) Ricardo Daniel M. Simões;
Sold RC (04421702) Joel Alexandre O. Maria;
Sold RC (15410802) Bruno Miguel Lobo da Câmara;
Sold RC (07690502) Ricardo David F. Pais;
Sold RC (11641502) Vítor J. do Carmo Fernandes;
Sold RC (12208902) Daniel Pereira Fonseca;
Sold RC (14330502) Ricardo S. Carvalho Pires ;
Sold RC (14769602) Rui Pedro Marçal da Silva;
Sold RC (09078806) Bernardino M. Reis da Costa;
Sold RC (17013204) Marcelo André Silva Soares;
Sold RC (18769504) Hugo Manuel D. Mota Santos;
Sold RC (15125905) João Manuel Alves Pardal;
Sold RC (06768404) Jaime E. dos Santos Valadão;
Sold RC (19354000) Mauro Abílio da Silva Soares;
Sold RC (00356698) Pérsio Paulo R. do Carmo;
Sold RC (16147805) César Filipe Pereira Dutra;
Sold RC (04072004) Marisa Gonçalves Alves;
Sold RC (04464904) Hélder Filipe J. Silva Rocha;
Sold RC (12416405) Daniel Filipe V. Gonçalves;
Sold RC (13864200) Carlos Manuel Soares Silva;
Sold RC (02801801) Nuno Filipe Ramos Gomes;
Sold RC (08780501) Vítor Manuel Amorim da Silva;
Sold RC (16651904) Hélder Nuno Leite da Costa;
Sold RC (01724705) Tony Manuel F. Sequeira;
Sold RC (10215900) João Manuel Amaral Santos;
Sold RC (15270702) Ivo Fernando Alves Soares.

Louvores
Louvo o Cb Fuzileiro (9806694) Carlos Manuel Lopes Paraíso, pela elevada competência
profissional, extraordinário desempenho e invulgar dedicação, como exerceu, ao longo dos últimos seis
meses, as funções de Operador de Transmissões e responsável pelos meios informáticos do 4.° Módulo
de Apoio/ ISAF no Teatro de Operações do Afeganistão.
Militar abnegado, dotado de grande dinamismo, espírito de iniciativa e sentido da responsabilidade,
mostrou, desde o início, notável capacidade de trabalho que muito contribuiu para uma eficaz e rápida
instalação e manutenção das redes rádio, revelando em todas as suas acções, extrema dedicação e
interesse pelo serviço. Estas qualidades ficaram bem patenteadas na forma como respondeu com
eficiência a constantes solicitações, mantendo, em permanência, a operacionalidade dos meios de
comando e controlo à disposição das Forças presentes no TO, em especial, no período crítico da
implementação dos novos equipamentos no Centro de Comunicações. Como responsável pelos meios
informáticos do Módulo de Apoio, demonstrou grande disponibilidade e espírito de sacrificio no modo como,
muito para além das horas normais de serviço, garantiu uma eficaz distribuição e manutenção dos meios
pelas OMLT e Módulo de Apoio pela gestão e emprego das impressoras, incluindo as do CCom, CCripto
e COT. De salientar, neste âmbito, os seus elevados conhecimentos técnicos e a desenvoltura e eficiência
com que efectuou a programação dos computadores, confirmando a sua capacidade para bem servir em
diferentes circunstâncias.
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Pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, lealdade e de obediência, zelo e dedicação,
colocados em todos os actos de serviço, bem como pelas excelentes relações de estima e camaradagem
que com todos desenvolveu, os serviços prestados pelo Cabo Fuz Paraíso são dignos de ser distinguidos
de elevado mérito, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão do 4.° Módulo de Apoio/ ISAF e do Exército.
15 de Setembro de 2010 - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.
Louvo o Cb Fuzileiro (09806398) Ricardo Martins Freire, pelo extraordinário desempenho e
excepcionais qualidades e virtudes militares, evidenciadas ao longo dos últimos 6 meses em que exerceu
o cargo de Condutor da 6.ª Equipa do Grupo de Comandos da Force Protection do 4.° Módulo de
Apoio/FND/ISAF, no exigente e complexo Teatro de Operações do Afeganistão.
Militar disciplinado, generoso, ciente da responsabilidade da sua função, colocou em todos os actos
de serviço uma extrema dedicação e zelo, bem patenteados na forma como preparou a sua equipa,
efectuando de forma sempre rigorosa e cuidada as respectivas verificações diárias, mostrando elevada
dedicação ao serviço e competência profissional, constituindo se num permanente exemplo para todos os
militares da Force Protection.
Num Teatro de Operações caracterizado pela grande exigência física e psicológica, ciente da
responsabilidade da sua função, denotou em todos os actos de serviço um perfeito sentido da responsabilidade
e atestou em permanência abnegação e espírito de sacrifício, bem expostos na forma exemplar como
cumpriu todas as missões que lhe foram atribuídas, muitas delas de elevado risco, e pelo modo dedicado
como cuidou a sua viatura, o armamento e equipamento orgânico, muitas vezes com comprometimento dos
seus períodos de descanso, constituindo se como exemplo para todos os militares da Força. Evidenciando
uma, notável capacidade de trabalho, prontidão na execução, e apurado sentido da responsabilidade,
concorrendo para o treino e aperfeiçoamento das técnicas, tácticas e procedimentos da sua equipa,
exibindo em todas as suas acções completa disponibilidade para o serviço e espírito de sacrifício e de
obediência.
Pelo extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstrados em todos os actos
de serviço, o Cabo Fuz Freire é digno de ser publicamente distinguido e de que os serviços por si prestados
sejam considerados de elevado mérito, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Módulo de Apoio e do Exército.
15 de Setembro de 2010 - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.
Louvo o 1Cb RC “Cmd” (00427798) Rui Filipe Martins Gomes do 4.° Módulo de Apoio/ISAF,
pelo extraordinário desempenho, elevada competência e extrema dedicação ao serviço, patenteados ao
longo dos últimos 6 meses no exercício do cargo de Comandante da 2.ª Equipa do Grupo de Comandos
da “Force Protection”, no exigente, dificil e complexo Teatro de Operações do Afeganistão.
Militar dotado de sólida e vincada formação militar, disciplinado e disciplinador, dotado de
capacidade de liderança, evidenciou desde o início do período de aprontamento notável desembaraço,
coragem física e moral, assinalável generosidade e prontidão na execução das suas tarefas, contribuindo
para o sucesso do treino de aperfeiçoamento das técnicas, tácticas e procedimentos doutrinários da equipa
de Comandos, revelando em todas as suas acções aptidão para servir em diferentes circunstâncias.
Num Teatro de Operações caracterizado pela grande exigência física e psicológica, ciente da
responsabilidade da sua função, denotou em todos os actos de serviço um perfeito sentido da responsabilidade
e comprovou em permanência abnegação e espírito de sacrifício, bem evidenciados na forma exemplar como
cumpriu todas as missões que lhe foram atribuídas, muitas delas de elevado risco, e pelo modo dedicado
como cuidou a sua viatura, o armamento e equipamento orgânico, muitas vezes com comprometimento
dos seus períodos de descanso, constituindo se como exemplo para todos os militares da Força.
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Militar leal, de carácter forte, muito ponderado e discreto, pautou a sua conduta por uma grande
frontalidade e granjeou a consideração e o respeito de todos os seus camaradas do Módulo de Apoio, sem
excepções, manifestando sempre total disponibilidade e impulsionando com a sua acção todos os que com
ele trabalharam.
Pelas relevantes qualidades pessoais em permanência demonstradas, o Primeiro-Cabo “Cmd”
Gomes é digno de ser publicamente distinguido e merecedor de que os serviços por si prestados sejam
considerados de elevado mérito, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento
da missão do Módulo de Apoio e do Exército Português.
16 de Setembro de 2010 - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.
Louvo o Sold RC CAR/MVA (18160997) Ricardo Jorge Loureiro Pais, pela elevada competência
profissional, extraordinário desempenho e dedicação, como exerceu, ao longo dos últimos seis meses, as
funções Condutor/Mecânico Viaturas Auto do 4.° Módulo de Apoio/ ISAF, no difícil Teatro de Operações
do Afeganistão.
Militar leal, abnegado, dotado de grande dinamismo, espírito de iniciativa e sentido da responsabilidade,
evidenciou, desde o início, notável capacidade de trabalho que muito contribuiu para uma eficaz e rápida
manutenção e reparação dos meios auto, mostrando em todas as suas acções, extrema dedicação e
interesse pelo serviço. Estas qualidades ficaram bem patenteadas na forma como respondeu com
eficiência a constantes solicitações, desenvolvendo um exemplar e muito meritório trabalho, face às
diversas situações de avarias e anomalias ocorridas, cujo resultado se traduziu num bom nível permanente
de operacionalidade, em especial nas viaturas blindadas HMWVs e Chevrolet, essenciais ao cumprimento
da missão, de acordo com as prioridades estabelecidas pelos seus superiores.
Pelas relevantes qualidades pessoais demonstradas em todos os actos de serviço, o Soldado Pais
é digno de ser publicamente distinguido e de que os serviços por si prestados sejam considerados de elevado
mérito, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do 4.° Módulo
de Apoio/ISAF e do Exército Português.
16 de Setembro de 2010 - O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Luís Pinto Ramalho,
General.
___________

II — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Promoções
Por despacho do Chefe da Repartição de Pessoal Militar/Direcção de Administração de Recursos
Humanos, por subsubdelegação de poderes do Major-General Director da Direcção de Administração
de Recursos Humanos, após subdelegação do Tenente-General Ajudante-General do Exército, por
delegação recebida do General Chefe do Estado-Maior do Exército, foram promovidos ao posto de
Segundo-Sargento, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 305.º do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 197-A/03, de 30 de Agosto, contando a antiguidade desde a data que se indica, a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, os militares a seguir mencionados:
Furr RC (02598399) Rafael Tiago Cardoso dos Santos, desde 30Out10;
Furr RC (05507404) Ana Susana Mingates Cerqueira, desde 30Out10;
Furr RC (15421804) Bruno Miguel Pereira Lopes, desde 30Out10;
Furr RC (05674105) Nuno Miguel Franco Marques, desde 30Out10.
(Por despacho de 28 de Dezembro de 2010)
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Furr RC (01557404) Cátia Sofia Gomes Pereira, desde 30Out10;
Furr RC (10307204) Micaela dos Santos Carriço, desde 30Out10.
(Por despacho de 29 de Dezembro de 2010)

Por despacho do Chefe da Repartição de Pessoal Militar/Direcção de Administração de Recursos
Humanos, por subsubdelegação de poderes do Major-General Director da Direcção de Administração de
Recursos Humanos, após subdelegação do Tenente-General Ajudante-General do Exército, por delegação
recebida do General Chefe do Estado-Maior do Exército, foram promovidos ao posto de Furriel, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 305.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03, de 30 de
Agosto, contando a antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, os militares a seguir mencionados:
2Furr RC (18683504) Carla Susana Portilho Oliveira, desde 07Set10.
(Por despacho de 28 de Dezembro de 2010)

2Furr RC (13718204) Eduardo Manuel dos Santos Martins, desde 07Set10.
(Por despacho de 29 de Dezembro de 2010)

Por despacho do Chefe da Repartição de Pessoal Militar/Direcção de Administração de Recursos
Humanos, por subsubdelegação de poderes do Major-General Director da Direcção de Administração de
Recursos Humanos, após subdelegação do Tenente-General Ajudante-General do Exército, por delegação
recebida do General Chefe do Estado-Maior do Exército, foram promovidos ao posto de Cabo Adjunto,
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 305.º do EMFAR, contando a antiguidade desde a data que
a cada um se indica, a partir da qual têm direito ao vencimento do novo posto, por satisfazerem as condições
previstas no artigo 56.º e a condição referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 60.º do EMFAR, os militares, em
regime de contrato, a seguir mencionados:
1Cb RC (13703301) Pedro Corda, da CCS/BrigMec, desde 04Dec10;
1Cb RC (03494199) Ana Barros, da EPA, desde 13Nov10;
1Cb RC (13848999) Bruno Ribeiro, do RA5, desde 04Dec10;
1Cb RC (02754401) Victor Silva, do RE3, desde 10Jul10;
1Cb RC (02868001) Bruno Costa, do RE3, desde 13Nov10;
1Cb RC (07029899) Miguel Mendes, do RE3, desde 10Jul10;
1Cb RC (08143499) Moisés Dias, do RI10, desde 09Out10;
1Cb RC (10075999) Fernando Cruz, do RI10, desde 09Out10;
1Cb RC (03978901) Ivo Dias Barreira, do RI13, desde 17Out10;
1Cb RC (03135304) Isabel Oliveira, do RI14, desde 07Out10;
1Cb RC (00884404) Pedro Carragoso, do RI14, desde 04Dec10;
1Cb RC (02027403) António Teixeira, do RE3, desde 13Nov10;
1Cb RC (16829502) Filipe Eusébio, da UnAp/CID, desde 04Dec10.
(Por despacho de 21 de Dezembro de 2010)

1Cb RC (09747300) Nicolau Pierre Costa Chazard, da EPI, desde 04Dec10.
(Por despacho de 22 de Dezembro de 2010)
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Por despacho do Chefe da Repartição de Pessoal Militar/Direcção de Administração de Recursos
Humanos, por subsubdelegação de poderes do Major-General Director da Direcção de Administração de
Recursos Humanos, após subdelegação do Tenente-General Ajudante-General do Exército, por delegação
recebida do General Chefe do Estado-Maior do Exército, foram promovidos ao posto de 1º Cabo, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 305.º do EMFAR, contando a antiguidade desde a data que a cada
um se indica, a partir da qual têm direito ao vencimento do novo posto, por satisfazerem as condições
previstas no artigo 56.º e a condição referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 60.º do EMFAR, os militares,
em regime de contrato, a seguir mencionados:
2Cb RC (13159104) Hélder Ferreira, do RE3, desde 07Set10;
2Cb RC (05969603) David Coelho, do RL2, desde 26Out10;
2Cb RC (14895503) Joaquim Ribeiro, da UALE, desde 26Out10;
2Cb RC (18042705) Marta Teixeira, do RI13, desde 26Out10.
(Por despacho de 15 de Dezembro de 2010)

2Cb RC (12806006) Catarina Almeida, do RI10, desde 26Out10;
2Cb RC (03782404) Hélder Robalinho, do RE1, desde 26Out10.
(Por despacho de 17 de Dezembro de 2010)

2Cb RC (19672405) Marco Figueiredo, do RE3, desde 13Mai10;
2Cb RC (03877404) Bruno Ribeiro, do RI15, desde 26Out10;
2Cb RC (17683704) António Correia, do RI15, desde 26Out10;
2Cb RC (13939309) Alexandre Marques, do RI15, desde 26Out10.
(Por despacho de 21 de Dezembro de 2010)

Por despacho do Chefe da Repartição de Pessoal Militar/Direcção de Administração de Recursos
Humanos, por subsubdelegação de poderes do Major-General Director da Direcção de Administração de
Recursos Humanos, após subdelegação do Tenente-General Ajudante-General do Exército, por delegação
recebida do General Chefe do Estado-Maior do Exército, foram promovidos ao posto de 2º Cabo, nos
termos do n.º 4 e n.º 7 do artigo 305.º do EMFAR, contando a antiguidade desde a data que a cada um se
indica, a partir da qual têm direito ao vencimento do novo posto, por satisfazerem as condições previstas
no artigo 56.º e a condição referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 60.º do EMFAR, os militares, em regime
de contrato, a seguir mencionados:
2Cb Grad RC (02502910) Luís Magno Rodrigues Sousa, do RG3, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03975109) Marcelino Mateo Jardim de Jesus, do RG3, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (01791610) João André Oliveira Henriques, do RG3, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (10963609) José Xavier Carvalhal Sousa, do RG3, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05048009) Walrus Carneiro, do RG3, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (19740010) José Renato Nascimento Agrela, do RG3, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (02293703) Antóniuo Décio Henriques Abreu, do RG3, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (16005302) Luís Gouveia Freitas, do RG3, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (16854705) Natércia Cristina Teixeira, da UnAp/ZMM, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05228706) Duarte Miguel Rodrigues Dias, da UnAp/ZMM, desde 25Out10.
2Cb Grad RC (16074606) Wilson Salvador S. Pina, do CM, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (02655201) Patrícia A. R. da Costa, do CM, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13170309) Luís Carlos da Mata, do CID, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (01205809) Madalena Nunes, do Cmd Gab/BrigRR, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05904809) José Carlos da Silva Melo, do CMEFD, desde 25Out10;
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2Cb Grad RC (13127006) Pascoal do N. O. Borges, do CMEFD, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03975904) Nuno Miguel dos Santos, do CSDE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (15206206) Débora R. R. Martins, do GCSel PORTO, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (09181609) Pedro M. M. da Costa, da CTransp/FAG, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (14019510) Paulo A. Lopes Ferreira, da DMT, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (15081906) Gonçalo M. R. Rodrigues, da IGE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00391510) André Daniel Pires da Cruz, da EPA, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (06164206) Silvério dos Santos, da EPE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (02787810) Rui Daniel Grancho Alves, da EPE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (18069810) Bruno M. Azevedo Máximo, da EPE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (12524109) Diogo Manuel Dias Almeida, da EPE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04749304) José Ângelo Castro Dias, da EPE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03459910) Cristiano Sousa, da EPE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (19069010) André Filipe Palma Silva, da EPI, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (12544409) Ricardo Fonseca Batista, da EPI, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (07667711) Raquel Sucena Brinco, do EPM, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05321404) Dina Alexandra Damil Dias, da ESE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00046409) Tânia Oliveira Monteiro, da ESE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (07821509) Ana C. Salgado de Abreu, da ESE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (08578209) Bruno Silva Cruz, do HMB, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (19466704) Filie Manuel C. da Cruz, do HMB, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (17461006) Ana Helena da Silva Coelho, do HMB, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (16370606) Eduardo Esteves da Silva, do HMP, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (02232009) João Cunha Fernandes, do RAAA1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (08332209) João Pedro Rato Garcia, da RAG/CmdLog, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13905104) Sara C. Graça Fernandes, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (07550409) Catarina de J. A. Pereira, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (11006109) Sara do C. Araújo de Sousa, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (06414006) Aurora de J. Rei Fonseca, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (09434301) Marina G. dos Santos Teles, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (16701604) Fábio André Viana Novo, do RE2, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (19400706) Andreia F. da Silva Anjos, do RTansp, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05799109) Philippe Lima António, do RTansp, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (15016706) Ana Rita P. P. Maria, do RTansp, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13067003) Tiago M. Monteiro Correia, do RTansp, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (06369710) André Filipe Pereira Lopes, do RTansp, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03860005) João Miguel Botete Rocha, do RTansp, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (10282905) João P. Ferreira Acácio, do RTansp, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (16469805) Vânia Sofia Soeiro Lopa, do RTansp, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13991806) Paulo G. Vicente Duran, do RTansp, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (09185809) Bruno A. Godinho Coelho, do RTansp, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04436709) João Paulo Legas Lopes, do RL2, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (10708210) Fábio M. Costa Martins, do RL2, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (12119810) Hélio André G. Santos, do RI1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (15586105) Deolinda Gomes, da UnApBrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04100604) Ivan José dos Santos, da UnAp/CID, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (02327710) Pedro M. Carolino Lameira, da UnAp/CID, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13334606) Tiago A. da Silva Azinheira, da UnAp/CID, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03046709) Alexandre Marques, da UnAp/EME, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03140203) Roberto J. G. Prates, da UnAp/EME, desde 25Out10.
(Por despacho de 14 de Dezembro de 2010)
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2Cb Grad RC (12412503) Bruno Cardoso, do RG2, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (09733806) José Salvador, do RG2, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13494003) Fábio Silva, do RG2, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04149309) Tiago Costa, do RG2, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (01585405) Pedro Câmara, da UnAp/ZMA, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05861709) Ricardo dos Reis, da UnAp/ZMA, desde 25Out10.
(Por despacho de 15 de Dezembro de 2010)

2Cb Grad RC (13700109) Flávio Augusto Rama Elias, da AM, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13176309) Raúl Graça Coelho, do Cmd Gab/BrigInt, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00627202) Daniel Rodrigues Martins, do CTC, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (08344010) Dário Luís Bernardo Galvanito, do CTC, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (18345409) Nuno Miguel Pereira Macedo, do CTC, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13367310) Nuno Ricardo da Silva Vieira, do CTC, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03184609) Cristiano Fernando Meireles Capitão Ferreira, do CTOE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13356710) Maurício José Gomes dos Santos, do CTOE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05451409) Pedro Samuel Alves Macedo, do CTOE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (09033005) André Eduardo Costa Martins, da EPC, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (15665305) André Filipe Mota Soares da Cunha, do EPM, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00805110) Pedro Miguel Ferreira Gonçalves, da EPS, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (06187506) Fernando José Marques e Silva, da EPS, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (06480306) Andreia Cristina Marques Cristelo, da EPS, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00480409) José Ricardo Ferreira de Sousa, da EPT, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04759006) Hugo Filipe Jesus Sousa, da EPT, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (14271804) Joana Luísa Coelho Giesta, da EPT, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04462304) Cláudio Emanuel Moreira de Castro, da EPT, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03300109) Nuno Miguel Martins dos Santos, da EPT, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (17878305) Júlio Manuel Macedo Gonçalves, da ET, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04989305) Filipe José da Conceição Ferreira, do HMR1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03654010) André da Silva Ferreira, do HMR1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (19440406) João Carlos de Almeida Lopes Pinheiro, do HMR1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13097204) Leandro dos Santos Silva, do HMR1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05741509) Ana Rita Nunes Rodrigues, do HMR1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03782711) Ricardo Alexandre Mina Mendes, do RC6, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (08719609) Tiago André da Silva Baptista, do RC6, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (10049710) Filipe Manuel Moreira dos Santos, do RC6, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (15162409) João Filipe Pedrosa de Sousa, do RC6, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00418409) Ricardo João Pereira Guimarães, do RC6, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (02873205) Tiago Miguel Ferreira Costa, do RC6, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (10545710) Micael Antunes Castel-Branco Lobo, do RC6, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (02931502) Hilário Alexandre Pinto Matos Pais, do RC6, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (11842404) Pedro Miguel Ramalhosa Amaro, do RC6, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13309204) Elsa Sofia Leão Marinho Fernandes, do RC6, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (09107310) Joana Filipa da Silva Teixeira Marques, do RI10, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (09540206) Bruno Manuel Mendes Teixeira, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (18393705) André Manuel Pimentel Rosa, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (12590406) Paulo César da Silva Fernandes, do RI13, desde 25Out10;
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2Cb Grad RC (19267205) Armando Jorge Bonifácio de Sousa, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (19767605) Cassiano Rogério Miranda da Costa, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00394104) Jorge Augusto Faria Pinto, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (15572603) Francisco Manuel da Silva Rodrigues, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05737704) Luís Carlos dos Santos Machado, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (12040310) Luís Filipe Fernandes Monteiro, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (09719506) Pedro Daniel da Silva Henriques, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (11161206) Rui Jorge Marques Alves, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (13492206) Carlos André Leão Dias, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (12585102) João Cláudio de Castro Cunha, do RI13, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04904906) Carlos Bruno Brito Silva, do RI14, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (17370104) Bruno Miguel Albuquerque Gonçalves, do RI14, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (10612705) Fábio Miguel Sá da Costa Marques, do RI14, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (16617806) Tiago Manuel Monteiro Ramos, do RI14, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (07883909) José António Martins Figueiredo de Carvalho, do RI14, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00850310) Cristiano José Cardoso Figueiredo, do RMan, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (17723105) Nelson Couto da Silva, da UALE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00424910) Michael Esteves Pires, da UALE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03709109) José Daniel Soares Oliveira, da UALE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (15106711) João Filipe Machado da Silva, da UALE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00307710) João Carlos Fernandes Gomes, da UALE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00071904) Ricardo Miguel Marques Ribeiro, da UALE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (15749203) Pedro Daniel Passos da Silva, da UALE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (11310406) Paulo Alexandre Chaves Rocha, da UALE, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (10955604) Luís Carlos Fernandes Bernardo, da UnApBrigInt, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (00874605) Rui Miguel Gomes da Costa, da UnApBrigInt, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (10818806) António Ricardo Mendes de Sousa, da UnApBrigInt, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (11430009) Diogo José Neves Oliveira, da UnApBrigInt, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (09883509) Paulo Sérgio Pereira Lemos, da UnAp/CmdPess, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (16123009) Cláudio Rafael Moreira Pinto, do BApSvc/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (07083810) Diogo Miguel de Jesus Oliveira, do BApSvc/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05189906) Sérgio Manuel Martins Moreno, do BApSvc/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (17406203) Hugo Miguel de Matos Balbino, do BApSvc/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (09064109) Vítor André Lemos Ferreira, do Cmd Gab/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (08814510) Diogo Ismael dos Santos Forte, do ERec/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (01475303) Domingos Joel Bastos Feichas Damásio, do ERec/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (19867910) André Filipe Bartolo Baldaia, do ERec/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (05190204) Rui Miguel Ribeiro Teixeira, do ERec/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04667903) Ricardo Filipe de Almeida, do ERec/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (14871509) Ricardo Francisco Cardoso Lopes, do GAC/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (01081705) Francisco José Rosa Gomes, do GAC/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (15409904) Jorge Daniel Rodrigues Simões, da UnApBrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04870609) Alexandre Manuel António dos Santos, da UnApBrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (07039905) Tiago David Nunes Domingues, da UnApBrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (04370806) Fábio Filipe Gonçalves Correia, da UnApBrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (06439205) Márcio António Tavares da Graça, do 1BIMec/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (03235509) André Micael Cabete da Silva, do 1BIMec/BrigMec, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (01596402) João Carlos Antunes Morgado, do 1BIMec/BrigMec, desde 25Out10.
(Por despacho de 16 de Dezembro de 2010)
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2Cb Grad RC (00808709) Pedro Alexandre Santos Ochoa, da EPS, desde 13Set10;
2Cb Grad RC (12175710) Jorge Miguel Duarte Matos, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (10136610) Diogo Lopes Dias, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (08696706) Óscar Manuel Maiato Dias, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (14123609) Paulo Filipe Ricardo Duarte, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (03289706) Tiago José Alves Ribeiro, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (03956206) Rui Manuel Silva Afonso, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (09399804) Pedro Miguel Fernandes Carreira, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (18045406) Fábio Miguel da Silva Castro, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (15155206) Tiago Alexandre Graça Santos, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (01788509) Pedro André da Costa Queirós, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (14725205) Gonçalo André Q. Serrano Estrela Antão, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (08958205) Pedro Miguel Filipe Fonseca, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (12371502) Fábio dos Santos Fontoura, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (03419205) Bruno Daniel Ramos Silva Machado, do CTC, desde 12Out10;
2Cb Grad RC (02543610) Saúl Mendes, do RG1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (02656205) Catarina Moniz, do RG1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (08435310) Fábio Silva, do RG1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (11403710) Sónia Moreno, do RG1, desde 25Out10;
2Cb Grad RC (11170103) Márcio Morais, do RG1, desde 25Out10.
(Por despacho de 22 de Dezembro de 2010)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Luís Pinto Ramalho, General.
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