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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros

Despacho n.o 16 865/2000 (2.a série). — Por deliberação do
conselho de administração da Assembleia da República de 27 de Julho
de 2000, e a coberto do disposto no n.o 5 do artigo 11.o da Resolução
da Assembleia da República n.o 8/98, de 18 de Março, foi alterada
a dotação de lugares da carreira técnica superior parlamentar cons-
tante do n.o 2 do referido artigo 11.o da seguinte forma:

[. . . ]
b) Arquivo — 5;
c) Assuntos culturais — 4;
[. . . ]
i) Gestão e Administração Pública — 9.

3 de Agosto de 2000. — A Directora de Serviços, Teresa Monteiro
Fernandes.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Comissão para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres

Despacho n.o 16 866/2000 (2.a série). — Nos termos dos n.os 1
e 2 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, designo,
para exercer funções de secretariado, a assistente administrativa deste
quadro de pessoal, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2000,
Amélia de Jesus Portalegre da Silva Cunha.

8 de Agosto de 2000. — A Presidente, Ana Maria Braga da Cruz.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Despacho conjunto n.o 846/2000. — Nos termos do n.o 3 do
artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 74/99, de 16 de Março, e para efeitos
da alínea f) do n.o 1 do artigo 3.o e do artigo 5.o do Estatuto do
Mecenato, reconhece-se que os donativos concedidos em 2001 à Asso-
ciação de Remadores para a Competição, pessoa colectiva de utilidade
pública, beneficiem dos incentivos fiscais previstos naquele diploma.

29 de Junho de 2000. — Pelo Ministro Adjunto, Vasco Paulo Lynce
de Faria, Secretário de Estado do Desporto. — O Ministro das Finan-
ças, Joaquim Augusto Nunes Pina Moura.

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Secretaria-Geral (do ex-MEPAT)

Despacho (extracto) n.o 16 867/2000 (2.a série). — Por des-
pacho de 31 de Julho de 2000:

Luísa Maria Borges, técnica profissional de 2.a classe do quadro de
pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Desen-
volvimento Rural e das Pescas — transferida para o quadro de pes-
soal desta Secretaria-Geral (Decreto-Lei n.o 272/91, de 7 de
Agosto), ficando posicionada no escalão 1, índice 190. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Agosto de 2000. — Pelo Secretário-Geral, a Secretária-Ge-
ral-Adjunta, Maria Joana Candeias Araújo.

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

Despacho (extracto) n.o 16 868/2000 (2.a série). — Por des-
pacho do Secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas de 26
de Julho de 2000:

Licenciada Lúcia Maria Jorge Costa e Silva Pessoa, chefe de divisão
da Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do Centro, desta

Direcção-Geral — nomeada, em regime de substituição, nos termos
do artigo 21.o, n.os 1 e 5, alínea b), da Lei n.o 49/99, de 22 de
Junho, para o exercício de funções no cargo de directora de serviços
da mesma Direcção Regional. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

2 de Agosto de 2000. — O Subdirector-Geral, Elísio Costa Santos
Summavielle.

Despacho (extracto) n.o 16 869/2000 (2.a série). — Por des-
pachos do director-geral de 28 de Julho de 2000:

Antero Castanheira de Carvalho, arquitecto assessor da carreira de
arquitecto do quadro da Direcção Regional de Edifícios e Monu-
mentos do Centro, desta Direcção-Geral — nomeado, precedendo
concurso, arquitecto assessor principal do mesmo quadro e carreira.

Jorge Manuel Ferreira Rebocho, engenheiro civil assessor da carreira
de engenheiro civil do quadro da Direcção Regional de Edifícios
e Monumentos do Centro, desta Direcção-Geral — nomeado, pre-
cedendo concurso, engenheiro civil assessor principal do mesmo
quadro e carreira.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Agosto de 2000. — O Subdirector-Geral, Elísio Costa Santos
Summavielle.

Despacho (extracto) n.o 16 870/2000 (2.a série). — Por des-
pachos do Secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas de
26 de Julho de 2000:

Pedro Manuel Souto Morais Gonçalves de Proença, consultor jurídico
principal do quadro dos serviços centrais desta Direcção-
-Geral — nomeado, precedendo concurso, em comissão de serviço, chefe
de divisão do Gabinete Jurídico do mesmo quadro.

Maria de Fátima Beleza Bastos, engenheira civil assessora principal
do quadro da Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do
Norte, desta Direcção-Geral — nomeada, precedendo concurso, em
comissão de serviço, chefe da Divisão de Edifícios do mesmo
quadro.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

3 de Agosto de 2000. — O Subdirector-Geral, Elísio Costa Santos
Summavielle.

Despacho (extracto) n.o 16 871/2000 (2.a série). — Por des-
pacho do Secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas de 26
de Julho de 2000:

Arquitecto Manuel Dinis Santos Raposo, arquitecto assessor principal
do quadro do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habi-
tacional do Estado (IGAPHE) — nomeado, em regime de substi-
tuição, nos termos do artigo 21.o, n.os 1, 2 e 5, alínea b), da Lei
n.o 49/99, de 22 de Junho, para o exercício do cargo de chefe
da Divisão de Apoio Técnico da Direcção Regional de Monumentos
de Lisboa, desta Direcção-Geral. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

3 de Agosto de 2000. — O Subdirector-Geral, Elísio Costa Santos
Summavielle.

Instituto Nacional do Transporte Ferroviário

Regulamento n.o 18/2000. — Regulamento do Instituto Nacional
do Transporte Ferroviário n.o 1/2000. — Autorização de circulação de
material circulante em exploração. — Nos termos do artigo 5.o, alínea f),
dos Estatutos do Instituto Nacional do Transporte Ferroviário (INTF),
aprovados pelo Decreto-Lei n.o 299-B/98, de 29 de Setembro, cabe
a este organismo regulador garantir a normalização e especificação
técnica de infra-estruturas, material circulante, equipamentos, insta-
lações e dispositivos diversos relativos à exploração ferroviária e pro-
ceder às respectivas homologações.

No que ao material circulante diz respeito, o INTF terá de garantir
a definição de requisitos que os veículos ferroviários terão de preen-
cher para poderem circular na rede ferroviária nacional, bem como
o procedimento para verificação do cumprimento dos mesmos, por
forma a assegurar a segurança, conforto e fiabilidade das actividades
do sector ferroviário.

O estabelecimento das condições de circulação dos veículos fer-
roviários passa, em primeiro lugar, pela diferenciação dos procedi-
mentos adequados ao tipo de função que em cada momento é pros-
seguida por aquela actividade de regulação. Assim, terá de se distinguir
a avaliação da conformidade antes do início de exploração da avaliação
da conformidade em exploração, sendo que, na primeira terão de
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se considerar de forma autónoma a avaliação na concepção e cons-
trução, a avaliação do tipo de construção de uma série e a avaliação
de cada unidade da série.

O presente regulamento incide sobre a definição de requisitos e
a avaliação da conformidade do material circulante em exploração
na rede ferroviária nacional, ficando a regulamentação da avaliação
do material circulante antes do início da exploração reservada para
diploma próprio, a aprovar posteriormente.

Neste diploma está assim em causa a definição de requisitos e
a verificação do seu cumprimento, por cada unidade em exploração,
nos termos e períodos previstos nos manuais de manutenção aprovados
para cada série de material, através da emissão do certificado com-
provativo da conformidade e da correspondente autorização individual
de circulação.

Ao abrigo do disposto nas alíneas c) e f) do artigo 5.o dos Estatutos
aprovados pelo Decreto-Lei n.o 299-B/98, de 29 de Setembro, o con-
selho de administração do Instituto Nacional do Transporte Ferro-
viário (INTF), ouvidas a Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P.,
e as demais empresas do sector ferroviário, e depois de realizada
consulta pública, aprovou o seguinte regulamento:

Artigo 1.o

Âmbito

1 — O presente diploma define as condições para a concessão de
autorização individual de circulação às unidades de material circulante
em exploração na rede ferroviária nacional.

2 — Para operar na rede ferroviária nacional, qualquer unidade
de material circulante tem de:

a) Pertencer a série objecto de autorização de circulação con-
cedida pelo INTF;

b) Estar registada junto do INTF;
c) Possuir autorização individual de circulação na rede ferro-

viária nacional válida.

3 — O INTF aceita as autorizações de circulação na rede ferroviária
nacional concedidas às séries de material circulante pela CP — Cami-
nhos de Ferro Portugueses, E. P., antes da publicação do presente
diploma.

4 — O disposto no presente diploma não se aplica ao material cir-
culante exclusivamente utilizado em comboios internacionais, sem pre-
juízo do disposto no artigo 10.o, n.o 4.

5 — As unidades de material circulante que tenham entrado ao
serviço na rede ferroviária nacional em data anterior à entrada em
vigor no presente diploma, podem continuar em exploração, nos ter-
mos dos n.os 1 e 2 do artigo 10.o

Artigo 2.o

Conceitos

Para efeitos do presente regulamento entende-se por:

a) Material circulante — o conjunto de unidades motoras (loco-
motivas, locotractores, automotoras e veículos motorizados
especiais) ou unidades rebocadas (carruagens e vagões), agru-
padas por séries;

b) Série ou tipo de material circulante — o conjunto de unidades
com um projecto comum, que utilizam materiais idênticos
e são sujeitas a um processo de fabrico e manutenção comum;

c) Comboios internacionais — os comboios que circulam na rede
ferroviária nacional com origem ou destino em redes fer-
roviárias estrangeiras;

d) Manual de manutenção — o documento referencial, para
cada série de material circulante, que contém obrigatoria-
mente:

i) O ciclo de manutenção;
ii) O plano de manutenção;

iii) Os planos de controlo do processo de manutenção;
iv) A identificação dos equipamentos rastreáveis relevantes

para a segurança, com indicação do respectivo plano
de manutenção;

v) A identificação das empresas ou estabelecimentos ofi-
cinais envolvidos no processo de manutenção;

e) Ciclo de manutenção — o documento de base do planea-
mento da manutenção preventiva prevista para uma série de
material circulante;

f) Plano de manutenção — o documento com a descrição das
operações a executar nos equipamentos nas diversas inter-
venções do ciclo de manutenção, podendo a descrição da
sua execução ser detalhada em instruções de trabalho;

g) Plano de controlo do processo de manutenção — o docu-
mento que estabelece a sequência das actividades de manu-

tenção nas diversas intervenções do ciclo, com indicação dos
respectivos documentos de trabalho e ou registo e as res-
ponsabilidades na sua execução;

h) Certificação de unidade de material circulante — o proce-
dimento de avaliação da conformidade com requisitos pre-
viamente estabelecidos, em cada uma das unidades de uma
série, que culmina com a emissão de certificado garantindo
o cumprimento dos requisitos;

i) Autorização individual de circulação — o acto pelo qual é
permitida a utilização de uma unidade de material circulante
na rede ferroviária nacional, depois de avaliada a sua con-
formidade com requisitos previamente estabelecidos;

j) Plano de ensaios — o documento referencial que especifica:

i) O programa de ensaios;
ii) Os meios a serem usados nos ensaios;

iii) A metodologia dos ensaios;
iv) As condições de carga da unidade para cada ensaio;
v) Os limites e tolerâncias para a medição de alguns

ensaios;
vi) Os critérios de aceitação de cada ensaio;

vii) O processo de acções correctivas;
viii) A documentação de validação;

k) Ensaio-série — o ensaio a que cada unidade é sujeita depois
da manutenção, para verificar se obedece aos critérios espe-
cificados. O ensaio-série compreende:

i) Para as locomotivas e automotoras — o ensaio técnico
e o ensaio de linha;

ii) Para o restante material circulante — apenas o ensaio
técnico;

l) Ensaio técnico — o exame para verificar se a unidade está
apta a circular em linha;

m) Ensaio de linha — o ensaio normalmente realizado nas linhas
onde as unidades irão circular ou, se não for possível, em
linhas com as mesmas características;

n) Relatório de ensaio — o documento onde se registam os resul-
tados e as demais informações inerentes a um ensaio;

o) Readaptação — a execução de trabalhos de modificação totais
ou parciais, numa unidade de material circulante, com vista
à sua adaptação a novas funcionalidades, que, por afectarem
o respectivo nível de segurança, implicam a necessidade de
uma nova autorização para a circulação;

p) Renovação — a execução de trabalhos de substituição, totais
ou parciais, numa unidade de material circulante que, por
afectarem o respectivo nível de segurança, implicam a neces-
sidade de uma nova autorização para a circulação.

Artigo 3.o

Procedimento de certificação

1 — A certificação de unidades de material circulante em explo-
ração, com vista à renovação da autorização de circulação, implica
a prévia aprovação pelo INTF dos seguintes documentos referenciais
para a avaliação da conformidade:

a) Manual de manutenção da série;
b) Planos de ensaios a realizar nas intervenções de manutenção

incluídas no manual.

2 — Os documentos referidos no número anterior deverão ser
enviados pelo INTF, antes da sua aprovação, ao gestor da infra-es-
trutura, a fim de que este se pronuncie sobre os mesmos no prazo
de 60 dias.

3 — A avaliação de conformidade será realizada aquando das inter-
venções periódicas de manutenção definidas, para esse efeito, no
manual de manutenção da série.

4 — Caso se verifique a conformidade com os requisitos definidos
nos documentos indicados no n.o 1 do presente artigo, será emitido
o respectivo certificado.

5 — A avaliação da conformidade é solicitada pelo proprietário
ou utilizador da unidade de material circulante e realizada pelo INTF
ou por entidade para o efeito acreditada.

6 — As entidades acreditadas possuirão reconhecida competência
técnica, atestada pelo cumprimento de critérios a fixar em diploma
próprio.

Artigo 4.o

Autorização individual de circulação para material
circulante em exploração

1 — A autorização individual de circulação é concedida pelo INTF
após conclusão com êxito do processo de avaliação de conformidade
e certificação correspondente.

2 — Do título de autorização individual de circulação constam:

a) A identificação da unidade de material circulante;
b) A identificação e endereço da entidade que requer a auto-

rização;
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c) A identificação e endereço da entidade proprietária da uni-
dade de material circulante;

d) A indicação dos serviços e linhas para os quais está autorizada
a circular a série a que pertence a unidade de material
circulante;

e) O prazo da sua validade.

3 — O modelo do título de autorização individual de circulação
consta do anexo a este diploma.

4 — Enquanto o título de autorização não for emitido, a unidade
pode circular com o certificado previsto pelo n.o 3 do artigo 3.o

Artigo 5.o

Validade da autorização individual de circulação

1 — A autorização individual de circulação é válida pelo período
indicado no respectivo título.

2 — A autorização caduca se não forem realizadas as operações
de manutenção previstas no manual de manutenção aprovado pelo
INTF.

Artigo 6.o

Renovação da autorização de circulação

1 — Deve ser requerida a renovação da autorização de circulação
de unidades de material circulante, sob pena de caducidade, nos casos
seguintes:

a) Intervenções periódicas de manutenção que obriguem a essa
renovação nos termos definidos pelo INTF aquando da apro-
vação dos manuais de manutenção;

b) Renovação ou readaptação das unidades de material cir-
culante;

c) Reparações devidas a acidentes que originem intervenções
estruturais ou ao nível dos sistemas de segurança;

d) Quando se pretenda utilizar as unidades de material circulante
em serviços e ou linhas para os quais não possuem autorização
de circulação.

2 — A sujeição do material circulante ao procedimento de reno-
vação da autorização individual de circulação pode ser determinada
pelo INTF quando, no decurso da sua actividade inspectiva, considere
que a aptidão de determinada unidade ou unidades de material cir-
culante deve ser reavaliada.

3 — A inobservância da determinação prevista no número anterior,
dentro do prazo para tal fixado pelo INTF, implicará a caducidade
da autorização de circulação.

4 — A determinação da sujeição a procedimento de renovação da
autorização individual de circulação prevista no n.o 2 pode ser pre-
cedida ou acompanhada, quando razões imperiosas de segurança o
imponham, de ordem de imobilização da unidade ou unidades de
material circulante em causa.

5 — A renovação será concedida pelo INTF após apresentação pelo
requerente do certificado da avaliação de conformidade, emitido nos
termos previstos no artigo 3.o, n.o 3.

6 — A renovação implica a emissão de um novo título de auto-
rização.

Artigo 7.o

Readaptação ou renovação de material circulante

Quando se pretenda proceder à readaptação ou renovação de mate-
rial circulante, o respectivo projecto deve ser remetido ao INTF, que
informará o requerente, no prazo de 60 dias, sobre os procedimentos
que deverão ser adoptados em matéria de avaliação da conformidade,
designadamente a sujeição ao procedimento de avaliação da confor-
midade para a admissão na rede ferroviária nacional de uma nova
série de material circulante.

Artigo 8.o

Registo

1 — O INTF promoverá o registo de cada unidade de material
circulante em base de dados que constituirá para esse efeito.

2 — Do registo de cada unidade de material circulante constarão:

a) A identificação do seu proprietário;
b) A identificação do seu utilizador;
c) A identificação do seu fabricante;
d) As suas características;
e) A sua identificação UIC e, no caso de unidades múltiplas,

a identificação UIC de cada veículo;
f) O ano de entrada em serviço.

3 — Qualquer alteração aos elementos referidos no número ante-
rior deve ser comunicada ao INTF pelo proprietário ou pelo utilizador
da unidade de material circulante, conforme os casos, no prazo de
30 dias após a sua ocorrência.

Artigo 9.o

Certificados ou documentos similares emitidos
por entidades estrangeiras

1 — O INTF autorizará a circulação na rede ferroviária nacional
de unidades de material circulante pertencentes a empresas não esta-
belecidas em Portugal, emitindo os respectivos títulos de autorização
individual, desde que aceite os certificados de avaliação de confor-
midade ou documentos similares emitidos no país do estabelecimento.

2 — A autorização de circulação das unidades referidas no número
anterior fica ainda condicionada ao cumprimento do previsto nos arti-
gos 1.o, n.o 2, alíneas a) e b), e 3.o, n.o 1.

3 — A aceitação pelo INTF de certificados de avaliação da con-
formidade ou documentos similares emitidos por entidades estran-
geiras deve ser requerida pelo proprietário ou utilizador das unidades
de material circulante em causa, conforme os casos, com uma ante-
cedência mínima de 10 dias relativamente à data prevista para a sua
utilização na rede ferroviária nacional.

4 — O pedido de aceitação terá de conter:

a) O período de utilização do material circulante na rede fer-
roviária nacional;

b) A descrição dos serviços que vai realizar;
c) Os percursos em que vai ser utilizado.

5 — O INTF decidirá o pedido referido no número anterior no
prazo de cinco dias.

6 — A cessação da utilização das unidades de material circulante
em causa, bem como a sua reentrada na rede ferroviária nacional,
deverão ser comunicadas ao INTF no prazo de sete dias.

Artigo 10.o

Disposição transitória

1 — As unidades de material circulante que tenham entrado ao
serviço na rede ferroviária nacional em data anterior à entrada em
vigor do presente diploma, deverão obter o título de autorização de
circulação, nos termos do artigo 4.o, quando ocorra uma das situações
previstas pelo artigo 6.o, n.o 1.

2 — As unidades referidas no número anterior podem continuar
ao serviço até à atribuição do título de autorização de circulação,
desde que seja requerido o seu registo junto do INTF, no prazo de
120 dias a contar da entrada em vigor do presente diploma.

3 — O pedido de registo de cada unidade deve ser apresentado
em ficheiro informático e instruído com os elementos referidos no
n.o 2 do artigo 8.o, acompanhado com os documentos referidos no
n.o 1 do artigo 3.o

4 — A circulação na rede ferroviária nacional de unidades de mate-
rial circulante pertencentes a empresas estabelecidas em Portugal e
utilizadas exclusivamente no tráfego internacional rege-se pelo pre-
sente Regulamento enquanto não lhe sejam aplicáveis as disposições
internacionais que regulam a matéria.

5 — Enquanto não se encontrarem acreditadas, nos termos pre-
vistos pelo artigo 3.o, n.o 5, as entidades para avaliação da confor-
midade, o INTF poderá aceitar que o procedimento de avaliação
de conformidade e a correspondente certificação sejam realizados
por entidades às quais, para o efeito, reconheça capacidade técnica.

Artigo 11.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no prazo de 90 dias após a
sua publicação.

31 de Julho de 2000. — O Conselho de Administração: Álvaro Neves
da Silva (presidente) — António Vasco Guimarães da Silva
(vogal) — Carlos Bento Nunes (vogal).

ANEXO

Modelo do título referido no artigo 4.o, n.o 3

Instituto Nacional do Transporte Ferroviário

Título de autorização de circulação n.o . . .

Nos termos do Regulamento para Autorização de Circulação de
Material Circulante em Exploração, e a requerimento de . . . , o Ins-
tituto Nacional do Transporte Ferroviário (INTF) autoriza que a uni-
dade . . . , da série . . . , propriedade de . . . e ao serviço de . . . , realize
o serviço de . . . no(s) trajecto(s) . . . face ao certificado n.o . . . ,
emitido em . . . , por . . . , que comprova a conformidade com os requi-
sitos constantes do documento . . .
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Este título é válido até . . .
A validade deste título depende do cumprimento do plano de manu-

tenção constante do manual de manutenção aprovado para esta série
de material circulante.

. . . , . . . de . . . de . . .

O Director . . . do INTF.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Secretário de Estado
da Defesa Nacional

Despacho n.o 16 872/2000 (2.a série). — Considerando que a
firma Micotec Electrónica, L.da, com sede em Telheiras, Lisboa, reque-
reu, ao abrigo do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 397/98, de
17 de Dezembro, o acesso ao exercício da actividade de comércio
de armamento, com proposta de alteração dos seus estatutos;

Considerando que a firma Micotec Electrónica, L.da, cumpre os
requisitos cumulativos para autorização do exercício do comércio de
armamento, previstos no n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 397/98,
de 17 de Dezembro;

Considerando que a firma Micotec Electrónica, L.da adequou o
seu objecto social conforme o previsto no artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 397/98;

Assim:
Autorizo, nos termos do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei

n.o 397/98, de 17 de Dezembro, a firma Micotec Electrónica, L.da,
com sede em Telheiras, Lisboa, a exercer a actividade de comércio
de armamento, com a seguinte alteração do seu objecto social:

«O objecto social consiste na comercialização e manutenção de
aparelhos eléctricos e electrónicos, ou de qualquer outra actividade
em que os sócios acordem, designadamente o exercício da actividade
de comércio de armamento.»

4 de Agosto de 2000. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional,
José Manuel Silva Mourato.

Despacho n.o 16 873/2000 (2.a série). — Considerando que a
empresa SETRONIX requereu, ao abrigo do n.o 1 do artigo 4.o do
Decreto-Lei n.o 397/98, de 17 de Dezembro, o acesso ao exercício
da actividade de comércio de armamento, com proposta de alteração
dos seus estatutos;

Considerando que a empresa SETRONIX cumpre os requisitos
cumulativos para autorização do exercício do comércio de armamento,
previstos no n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 397/98, de 17 de
Dezembro;

Assim:
Autorizo, nos termos do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei

n.o 397/98, de 17 de Dezembro, a empresa SETRONIX, Sociedade
de Estudos e Equipamentos de Telecomunicações, L.da, com sede
em Carcavelos, a exercer a actividade de comércio de armamento,
com a seguinte alteração do seu objecto social:

«A Sociedade tem por objecto o estudo e fornecimento de sistemas
de telecomunicações, radiodifusão e televisão, bem como a realização
de empreitadas de obras públicas; a sociedade tem ainda por objecto,
as actividades de indústria e comércio de bens e tecnologias militares».

4 de Agosto de 2000. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional,
José Manuel Silva Mourato.

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

Despacho n.o 16 874/2000 (2.a série). — 1 — No uso das com-
petências delegadas pelo despacho n.o 12 965/99 (2.a série), do Minis-
tro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 158, de 9 de Julho de 1999, nos termos do artigo 4.o, conjugado
com o disposto no n.o 4 do artigo 6.o, do Decreto-Lei n.o 238/96,
de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os requisitos neles
previstos, nomeio o 36000185, faroleiro técnico-subchefe Arlindo Dias
Ferreira Santos, por um período de um ano, para o desempenho
das funções de assessoria técnica no âmbito do Projecto 5, inscrito
no Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República
Democrática de São Tomé e Príncipe.

2 — Nos termos e para os efeitos 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 B.

7 de Agosto de 2000. — O Director-Geral, António Gonçalves
Ribeiro, tenente-general.

Despacho n.o 16 875/2000 (2.a série). — 1 — No uso das com-
petências delegadas pelo despacho n.o 12 965/99 (2.a série), do Minis-
tro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 158, de 9 de Julho de 1999, nos termos do artigo 4.o, conjugado
com o disposto no n.o 4 do artigo 6.o, do Decreto-Lei n.o 238/96,
de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os requisitos neles
previstos, nomeio o 36000683, faroleiro técnico-chefe José Hipólito
Micaela Coutinho, por um período de um ano, para o desempenho
das funções de assessoria técnica no âmbito do Projecto 5, inscrito
no Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República
Democrática de São Tomé e Príncipe.

2 — Nos termos e para os efeitos 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 B.

7 de Agosto de 2000. — O Director-Geral, António Gonçalves
Ribeiro, tenente-general.

Despacho n.o 16 876/2000 (2.a série). — 1 — No uso das com-
petências delegadas pelo despacho n.o 23 166/99 (2.a série), do Minis-
tro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 278, de 29 de Novembro de 1999, nos termos do artigo 4.o, do
Decreto-Lei n.o 238/96, de 13 de Dezembro, nomeio o sargento-
-ajudante CAV NIM 05140482, Filipe Nuno de Jesus Casimiro, por
um período de um ano, em substituição do sargento-ajudante NIM
06479580, Raul Rodrigues Ferreira, para desempenhar funções de
assessoria técnica no âmbito do Subprojecto 4A — Apoio à Rees-
trutuação da Polícia Militar, inscrito no Programa Quadro de Coo-
peração Técnico-Militar com a República de Angola.

2 — De acordo com o n.o 5 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.

8 de Agosto de 2000. — O Director-Geral, António Gonçalves
Ribeiro, tenente-general.

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

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

Portaria n.o 1224/2000 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 21.o,
n.o 1, 25.o, alínea a), e 53.o do Regulamento da Medalha Militar,
aprovado pelo Decreto n.o 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar
com a medalha de prata de serviços distintos, com palma, o capi-
tão-de-fragata António da Silva Campos.

2 de Agosto de 2000. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.

Portaria n.o 1225/2000 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 33.o,
35.o, n.o 2, alínea c), 39.o, n.os 1 e 2, e 67.o, n.o 3, do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.o 566/71, de 20 de
Dezembro, condecorar com a medalha de mérito militar de 2.a classe
o major de infantaria Carlos Fernando Nunes Faria.

2 de Agosto de 2000. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.

Portaria n.o 1226/2000 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 21.o,
n.o 1, 25.o, alínea a), e 53.o do Regulamento da Medalha Militar,
aprovado pelo Decreto n.o 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar
com a medalha de prata de serviços distintos, com palma, o major
de infantaria Rui José Martins Pimenta.

2 de Agosto de 2000. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.


