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-se preferência aos candidatos com experiência profissional nas áreas 
funcionais para o qual o concurso é aberto:

Ref.ª A — 3 lugares — Direcção de Serviços de Engenharia e Pro-
dução;

Ref.ª B — 3 lugares — Direcção de Serviços de Organização e De-
senvolvimento;

Ref.ª C — 1 lugar — Direcção de Serviços de Operações e Serviços.

9 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar serão 
os previstos nos artigos 19.º, 20.º, 22.º e 23.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de Julho.

a) Prova de Conhecimentos Específicos;
b) Avaliação Curricular;
c) Entrevista Profissional de Selecção.

9.1 — A prova de conhecimentos específicos — revestirá a forma 
escrita, terá a duração de 2 horas, incidindo sobre matérias referentes aos 
temas abaixo indicados, conforme programa de provas aprovado pelo 
Despacho conjunto n.º 849/2002, dos Secretários de Estado do Orça-
mento e da Administração Pública, publicado no Diário da República 
n.º 274/2002, de 27 de Novembro.

a) “Sistemas de informação para a gestão das organizações”;
b) “Metodologias e técnicas de programação e testes”;
c) “Gestão e administração de sistemas, base de dados e redes de 

comunicações”.
A bibliografia necessária à realização da prova de conhecimentos 

específicos é a seguinte (*):
a) Tema “Sistemas de informação para a gestão das organizações”;
ERP e CRM, Firmino Oliveira da Silva e José Augusto Alves (coord.), 

Centro Atlântico; (3480)
Foundations of IT Service Management based on ITIL (Inglês);
ou
itSMF pocket guide: Gestão de Serviços de TI (Português).

b) Tema “Metodologias e técnicas de programação e testes”;
ASP.NET Step by Step, G. Andrew Duthie, Microsoft Press. (3222)
c) Tema “Gestão e administração de sistemas, base de dados e redes 

de comunicações”;
Windows Server 2008 — Curso Completo, António Rosa, FCA — Edi-

tora de Informática — Lisboa.
ou
Linux Curso Completo, Fernando Pereira, FCA — Editora de Infor-

mática — Lisboa. (0636)
Tecnologia de bases de dados, José Luís Pereira, FCA — Editora de 

Informática — Lisboa. (2736)
SQL Server 2000 Para Profissionais, Orlando Belo, FCA — Editora 

de Informática — Lisboa.
ou
Oracle 10g e 9i: Fundamentos para Profissionais, António Rodrigues, 

FCA — Editora de Informática — Lisboa. (3340)
TCP -IP em Redes Microsoft Para Profissionais, Paulo Loureiro, 

FCA — Editora de Informática — Lisboa. (2633)
(*) Quando a mesma exista no Centro de Informação e Documentação 

do Instituto de Informática, os números indicados entre parêntesis a 
seguir a cada obra correspondem à respectiva cota.

9.2 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais dos 
candidatos na área para a qual o concurso é aberto, com base na análise do 
respectivo currículo profissional, ponderando -se a habilitação académica 
de base, a formação profissional e a experiência profissional.

9.3 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar numa relação 
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais 
e pessoais dos candidatos.

10 — A prova de conhecimentos e a avaliação curricular têm carácter 
eliminatório. A não comparência dos candidatos à prestação de qualquer 
um dos métodos de selecção, será considerada como desistência no 
prosseguimento do concurso.

11 — A classificação final dos candidatos, expressa numa escala de 0 
a 20 valores, resultará da classificação obtida nos métodos de selecção 
utilizados, considerando -se não aprovados, os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 9,5 valores.

12 — O critério de apreciação e de ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam das actas das reuniões do júri 
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos, sempre que 
solicitado.

13 — Formalização das candidaturas:
13.1 — A apresentação das candidaturas deverá ser formalizada em 

formulário — tipo, conforme Despacho n.º 11321/2009, de 17 de Março, 

publicado no DR, 2.ª série, n.º 89, de 8 de Maio, do Ministro de Estado 
e das Finanças.

13.2 — O formulário — tipo está disponível no sítio internet da 
DGAEP em www.dgap.gov.pt e no sítio internet do Instituto de 
informática em www.inst -informatica.pt, e deverá ser entregue, até 
ao termo do prazo fixado no presente aviso, pessoalmente durante 
as horas normais de funcionamento, na Secção de Expediente e 
Arquivo do Instituto, sito na Av. Leite de Vasconcelos, 2, Alfra-
gide — 2614 -502 Amadora, ou por carta registada com aviso de 
recepção, para a mesma morada, ou ainda através do e -mail: secr-
-dgrh@inst -informatica.pt.

13.3 — O formulário — tipo devidamente assinado ou conter assina-
tura digitalizada, deverá ser acompanhado dos seguintes documentos, 
sob pena de exclusão:

a) Curriculum Vitae datado e assinado;
b) Fotocópias das habilitações literárias e da formação profissional 

relacionada com a área funcional do posto de trabalho a que se can-
didata;

c) Declaração passada e autenticada pelo Serviço de origem da qual 
conste a caracterização do posto de trabalho que ocupa ou ocupou por 
último, no caso dos trabalhadores em SME, em conformidade com o 
estabelecido no Mapa de Pessoal aprovado, complementada com foto-
cópias das fichas do SIADAP, e da qual conste a RJEP.

14 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
15 — Os candidatos excluídos serão notificados. Os candidatos 

admitidos a concurso serão convocados para a prestação de provas 
escritas.

16 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação final 
do concurso, serão afixadas nas instalações do Instituto de Informática, 
expositor da Direcção de Serviços de Gestão de Recursos, bem como 
na sua página electrónica, nos termos do disposto nos artigos 33.º e 40.º 
do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicado na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente 
publicação no Diário da República, na página electrónica do Instituto 
de Informática, e por extracto, no prazo de três dias úteis contados da 
mesma data, num jornal de expansão nacional.

19 — Legislação aplicável:
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro;
Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho (resulta do disposto do ar-

tigo 19.º do Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 de Março — LOE);
Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de Março;
Decreto -Lei n.º 83/2007, de 29 de Março;
Portaria n.º 353/2007, de 30 de Março, alterada pela 1371/2007, de 

19 de Outubro
Despacho conjunto n.º 849/2002, de 27 de Novembro.

20 — O Júri tem a seguinte constituição:
Presidente — Joel Areias Campos da Silva.
1.º Vogal efectivo: Rogério Paulo Rodrigues da Costa que substituirá 

o Presidente nas suas faltas e impedimentos.
2.º Vogal efectivo: Vítor José Neves Lopes de Carvalho.
1.º Vogal suplente: Maria Teresa de Matos Fernandes.
2.º Vogal suplente: Vítor Manuel Mateus de Iria.
15 de Junho de 2009. — A Subdirectora -Geral, Maria Júlia Fonseca 

Cardoso Neves Murta Ladeira.
201915304 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 14096/2009
A Lei de Programação Militar (LPM), aprovada pela Lei Orgânica 

n.º 4/2006, de 29 de Agosto, prevê a concretização da medida «Capaci-
dade de operações aéreas ASW/ASUW, EW, C2 e ISTAR».
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Posto Nome Cargo

MGEN ENGEL — FAP José Coelho Albuquer-
que

Presidente. 

COR NAV — FAP Germano Marques Ventura 
Marta. 

COR ENGEL — DGAED Eduardo Agostinho de 
Paiva Brito Coelho. 

TCOR ENGAER — FAP Paulo Manual Veloso Gon-
çalves Guerra. 

TCOR ENGEL — FAP José Manuel dos Santos 
Vicêncio.

TCOR ADMAER — FAP Guilherme dos Santos Lo-
bão. 

MAJ PILAV — FAP Paulo Américo Oliveira da 
Costa. 

MAJ ENGEL — FAP Rui Fernando da Costa 
Ferreira. 

CAP NAV — FAP Victor José Lazera Mar-
tins. 

CAP ENGEL — FAP António Pedro Ribeiro Bo-
aventura e Silva. 

CAP JUR — FAP Nuno Alberto Rodrigues 
Dias da Costa. 

 3 — A MAF não tem natureza orgânica e fica na dependência fun-
cional do Ministro da Defesa Nacional.

4 — Sem prejuízo das competências que se encontram atribuídas à 
MAF no clausulado do referido contrato, compete -lhe ainda, designa-
damente:

a) Assegurar a ligação e as comunicações do Estado com o fornecedor, 
durante o período em que se mantiver em funções;

b) Manter a ligação aos delegados e representantes do fornecedor, que 
sejam indicados por este, de modo a acompanhar, de modo estreito, a 
evolução dos trabalhos e a situação do Programa;

c) Assegurar a representação e defender as posições do Estado nas 
reuniões e auditorias previstas contratualmente com o fornecedor, 
designadamente nas reuniões técnicas necessárias e nas reuniões 
System Requirements Review, Preliminary Design Review, Critical 
Design Review, Test Readiness Review e Program Management 
Review;

d) Elaborar e apresentar relatórios de situação, com uma periodici-
dade trimestral, ao Ministro da Defesa Nacional e informá -lo, a título 
extraordinário, dos assuntos que se considerem relevantes e com carácter 
de urgência não compatíveis com a periodicidade trimestral dos citados 
relatórios;

e) Manter informados o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea e o 
director -geral de Armamento e Equipamentos de Defesa sobre os aspec-
tos importantes, de natureza técnica, logística e operacional inerentes 
ao cumprimento do contrato;

f) Verificar o cumprimento do calendário de pagamentos e atestar 
o cumprimento das obrigações e das metas de progresso, por parte do 
fornecedor, e visar as respectivas facturas;

g) Fundamentar a eventual aplicação de penalidades ao fornecedor e 
o respectivo montante, nos termos previstos no contrato;

h) Aprovar os documentos e trabalhos que lhe sejam submetidos pelo 
fornecedor e emitir decisões sobre os mesmos ou informar o fornecedor 
das circunstâncias que dificultam ou retardam a sua aprovação, nos 
termos do contrato;

i) Participar na realização dos testes de verificação de funcionalidade 
e desempenho dos bens a testar, podendo, para este efeito, fazer -se 
acompanhar de técnicos especialistas ou designar entidades terceiras 
que a representem, de acordo com o programa de testes e verificações 
previstos no contrato;

j) Comprovar a realização dos testes e confirmar a obtenção 
dos resultados esperados, assinando os respectivos certificados ou 
relatórios de teste, ou registando eventuais não conformidades de 
pequena importância, que possam ser manifestamente corrigidas em 
prazo razoável, ou, ainda, constatando a necessidade de proceder 
a novos testes, face à ocorrência de não conformidades de maior 
importância, e verificando, neste caso, a sua realização, nos moldes 
adequados;

l) Rever e aprovar toda a informação necessária para a conclusão 
do processo de qualificação e certificação das aeronaves, conforme 
definido no contrato;

m) Participar no processo de aceitação individual das aeronaves e 
emitir os certificados de aceitação, de acordo com as condições especi-
ficadas no contrato, podendo, para este efeito, fazer -se acompanhar de 
técnicos especialistas ou designar entidades terceiras que a representem, 
de acordo com o previsto no contrato;

n) Participar no processo individual de aceitação dos demais itens 
do contrato, designadamente do Centro de Apoio à Missão (CAM), 
sobressalentes, equipamento de apoio e documentação, nos termos 
especificados, podendo também, nestes casos, fazer -se acompanhar 
de técnicos especialistas ou designar entidades terceiras que a re-
presentem;

o) Analisar e proceder a aceitações condicionais nas condições pre-
vistas no contrato;

p) Antecipar e procurar solucionar atempadamente todas as questões 
que possam induzir perturbações à normal execução contratual;

q) Procurar resolver com o fornecedor os problemas imprevistos de 
natureza técnica que decorram do cumprimento do contrato, sobretudo 
aqueles de que objectivamente resultem ou possam vir a resultar encargos 
desnecessários e adicionais para o Estado;

r) Autorizar as alterações de natureza técnica sempre que beneficiem 
ou se tornem inevitáveis para o desenvolvimento dos trabalhos e não 
impliquem encargos adicionais ou emendas ao contrato;

s) Analisar os eventuais casos que venham a ser invocados pelo 
fornecedor como sendo de força maior;

t) Colaborar com o fornecedor na organização das acções de forma-
ção destinadas ao pessoal nomeado pelo Estado para a frequência das 
mesmas;

u) Analisar e propor superiormente a alteração do estatuto da presente 
MAF, no caso de se tornar necessária a constituição de uma futura 
delegação residente nos Estados Unidos da América, nos termos do 
preceituado nos n.os 6 e 7 do despacho n.º 4182/2008, de 18 de Feve-
reiro, dos Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da 
Defesa Nacional.

5 — Os encargos financeiros com a MAF são suportados pelas 
verbas inscritas na medida «Capacidade de operações aéreas ASW/
ASUW, EW, C2 e ISTAR», submedida «MAF — Sistemas de Missão 
P -3 Orion», do quadro financeiro anexo à Lei Orgânica n.º 4/2006, 
de 29 de Agosto.

6 — Os militares que integram a MAF exercem as respectivas fun-
ções ao abrigo do disposto no artigo 138.º do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas.

7 — O representante da DGAED integra a MAF como elemento 
de ligação a essa Direcção -Geral, para assegurar, designadamente, o 
acesso à informação das fases anteriores, decorridas sob a responsa-
bilidade da mesma, e para facilitar, através dos canais apropriados, 
a indispensável ligação às autoridades americanas, no âmbito do 
Programa.

8 — As deslocações em serviço ao estrangeiro dos elementos que 
integram a MAF, no âmbito das suas actividades nesta missão, devem ser 
temporalmente limitadas, nos termos do n.º 2 do despacho n.º 4182/2008, 
de 18 de Fevereiro, dos Ministérios das Finanças e da Administração 
Pública e da Defesa Nacional, sem prejuízo do que anteriormente se 
referiu na alínea t) do n.º 4.

9 — A MAF inicia a sua actividade no dia seguinte ao da assinatura 
do presente despacho e extingue -se por despacho do Ministro da Defesa 

A referida medida inclui a modernização de cinco aeronaves P -3C, 
tendo sido celebrado, neste contexto, em 6 de Setembro de 2007, entre o 
Estado Português e a empresa americana Lockheed Martin Corporation, o 
contrato para a modernização de cinco aeronaves Lockheed P -3C Orion, 
o qual entrou em vigor em 21 de Dezembro de 2007.

Atento o disposto na cláusula 21.ª do referido contrato, que prevê 
a criação de uma missão de acompanhamento e fiscalização, que 
representa o Estado para efeitos de execução do referido contrato, 
sua composição, competências e modo de funcionamento, determino 
o seguinte:

1 — É criada a Missão de Acompanhamento e Fiscalização (MAF) 
do Programa de Modernização de 5 Aeronaves P -3C, titulado pelo 
contrato para a modernização de cinco aeronaves Lockheed P -3C 
Orion, celebrado em 6 de Setembro de 2007, entre o Estado Por-
tuguês e a Lockheed Martin Corporation, adiante designada por 
fornecedor.

2 — Sob proposta do Chefe do Estado -Maior da Força Aérea e do 
director -geral de Armamento e Equipamentos de Defesa, são nomeados 
para integrar a referida missão: 
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 Despacho n.º 14097/2009
Sob proposta do director do Instituto de Defesa Nacional e para os 

efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar 
n.º 41/91, de 18 de Agosto, conjugado com as disposições do n.º 3 do 
artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 47/93, de 26 de Fevereiro, nomeio asses-
sores militares do Instituto de Defesa Nacional, com efeitos à data de 
início das respectivas funções, os seguintes oficiais:

Coronel Agostinho Reinaldo Teixeira Paiva da Cunha, desde 12 de 
Fevereiro de 2007.

Capitão -de -mar -e -guerra Luís Filipe Borges Pereira e Cruz, desde 
12 de Março de 2007.

Coronel Luís Filipe Costa Figueiredo, desde 16 de Abril de 
2007.

Coronel Carlos Manuel Coutinho Rodrigues, desde 4 de Julho 
de 2007.

Tenente -coronel José Firmino Soares de Aquino, desde 23 de 
Julho de 2008.

Coronel João Jorge Botelho Vieira Borges, desde 22 de Julho de 
2008.

Coronel Mário Jorge Martins Sobral, desde 25 de Agosto de 
2008.

Tenente -coronel Luís Eduardo Marquês Saraiva, desde 1 de Setembro 
de 2008.

5 de Março de 2009. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique 
Nuno Pires Severiano Teixeira.

201912883 

 Despacho n.º 14098/2009
A empresa ExideTechnologies, L.da, com sede na Avenida do Dr. Carlos 

Leal, freguesia de Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de 
Xira, requereu, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 396/98, 
de 17 de Dezembro, o acesso ao exercício da actividade de indústria de 
armamento (bens e tecnologias militares) e a autorização para registar 
o seu objecto social.

O projecto de objecto social proposto pela empresa está em confor-
midade com o previsto no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 396/98, de 17 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 164/99, de 14 
de Setembro, na medida em que inclui a indústria de armamento (bens 
e tecnologias militares) na sua actividade.

A empresa ExideTechnologies, L.da, cumpre os requisitos cumu-
lativos para autorização do exercício de indústria de armamento 
previstos no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 396/98, de 17 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 164/99, de 
14 de Setembro.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 396/98, 
de 17 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 164/99, 
de 14 de Setembro, autorizo a empresa ExideTechnologies, L.da, a 
incluir no seu objecto social a indústria de armamento (bens e tec-
nologias militares).

27 de Março de 2009. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique 
Nuno Pires Severiano Teixeira.

201916852 

 Despacho n.º 14099/2009
A empresa Salemo & Merca, L.da, com sede na Estrada Municipal 533, 

Biscaia, Algeruz, 2950 -051 Palmela, requereu, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 4.º dos Decretos -Leis n.os 397/98 e 396/98, de 17 de Dezembro, 
o acesso ao exercício da actividade de comércio e de indústria de arma-
mento e a autorização para registar o seu objecto social.

O projecto de objecto social proposto pela empresa está em con-
formidade com o previsto no artigo 3.º dos Decretos -Leis n.os 397/98 
e 396/98, de 17 de Dezembro, na medida em que inclui o comércio 
e a indústria de armamento (bens e tecnologias militares) na sua 
actividade.

A empresa Salemo & Merca, L.da, cumpre os requisitos cumulativos 
para autorização do exercício de comércio e indústria de armamento 
previstos no n.º 1 do artigo 8.º dos Decretos -Leis n.os 397/98 e 396/98, 
de 17 de Dezembro.

 Despacho n.º 14100/2009
 1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 12.º do Decreto-

-Lei n.º 47/93, de 26 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 290/2000, de 12 de Novembro, do artigo 3.º do Decreto Regula-
mentar n.º 4/2002, de 5 de Fevereiro, do n.º 3 do artigo 2.º, do n.º 1 do 
artigo 18.º e do n.º 3 do artigo 19.º, todos da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, nas redacções dadas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
e pela Lei 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, nomeio, em comissão de 
serviço, para exercer funções de direcção superior de 2.º grau, como 
subdirectora -geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério 
da Defesa Nacional a licenciada Isabel Maria Vargas de Sousa Miguel 
Elias da Costa.

A presente nomeação fundamenta -se na aptidão e experiência pro-
fissionais que se revelam adequadas ao exercício das funções em que é 
investida, conforme se evidencia pela síntese curricular que se publica 
em anexo.

2 — A nomeada fica autorizada a optar pelo vencimento ou retribui-
ção base da sua função, cargo ou categoria de origem, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com 
as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, e 
64 -A/2008, de 31 de Dezembro.

3 — A presente nomeação produz efeitos a partir da data da assinatura 
do presente despacho, suspendendo a comissão de serviço no cargo de 
directora de serviços de Desenvolvimento de Recursos Humanos, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 26.º -A da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, nas redacções dadas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e 
Lei 64 -A/2008, de 31 de Dezembro.

17 de Abril de 2009. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique 
Nuno Pires Severiano Teixeira.

Nota curricular

1 — Dados pessoais Nome: Isabel Maria Vargas de Sousa Miguel 
Elias da Costa Data de nascimento: 17 de Fevereiro de 1957 Natural 
de Lisboa

2 — Habilitações académicas

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
Clássica de Lisboa (1980).

3 — Formação complementar

Frequência de diversas acções de formação em matéria de organização, 
modernização e recursos humanos da Administração Pública.

Auditora do curso de Defesa Nacional (Instituto de Defesa Nacio-
nal/1998).

Curso de formação de dirigentes — FORGEP — INA (2008).

4 — Actividade profissional

Novembro de 1980 — Ingresso na Junta Central das Casas do Povo, 
com a categoria de técnica superior de 2.ª classe;

De Outubro de 1985 a Janeiro de 1991 — Integrada na Direcção -Geral 
do Trabalho (MTSS), onde desenvolveu funções no âmbito do regime do 
contrato individual de trabalho e das organizações do trabalho (entretanto 
promovida a Técnica superior de 1.ª classe);

De Janeiro de 1991 a Julho de 1993 — Adjunta dos gabinetes 
do Ministro da Juventude, dos Assuntos Parlamentares e da Edu-
cação;

De Julho de 1993 a Julho de 1996 — Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos do Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições 
de Trabalho (IDICT), onde desenvolveu funções no âmbito da gestão 
de pessoal e da formação profissional;

Julho de 1996 — Nomeada Chefe de Divisão de Estudos Profissio-
nais e Política Salarial da Direcção -Geral de Pessoal do Ministério da 
Defesa Nacional;

A partir de 1 de Março de 1998 — Directora de Serviços de De-
senvolvimento de Recursos Humanos da Direcção -Geral de Pessoal 

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º dos Decretos -Leis n.os 397/98 
e 396/98, de 17 de Dezembro, autorizo que a empresa Salemo & Merca, 
L.da, inclua no seu objecto social o comércio e indústria de armamento 
(bens e tecnologias militares).

6 de Abril de 2009. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique 
Nuno Pires Severiano Teixeira.
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Nacional ou automaticamente no termo do período de garantia contra-
tualmente estabelecido para as aeronaves modernizadas.

10 de Maio de 2008. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique 
Nuno Pires Severiano Teixeira.
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