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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito 
Público, I. P.

Aviso n.º 15548/2009
De harmonia com o disposto na parte final do artigo 1.º do Decreto -Lei 

n.º 125/92, de 3 de Julho, dá -se conhecimento público aos portadores 
interessados, de que a taxa de juro para o mês de Agosto -2009, já mul-
tiplicada pelo factor 0,96 é de 1,52520 %.

28 de Agosto de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, Al-
berto Soares.

202245606 

 Aviso n.º 15549/2009
De harmonia com o disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 1/94, de 

4 de Janeiro, dá -se conhecimento público aos portadores interessados, 
de que a taxa média a vigorar no mês de Agosto -2009 é de 1,58875 %, 
a qual multiplicada pelo factor 1,10 é de 1,74763 %.

28 de Agosto de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Alberto Soares.

202245882 

 Instituto Nacional de Administração, I. P.

Deliberação n.º 2524/2009
Nos termos do Regulamento aprovado pelo Despacho Normativo 

n.º 349/2007/SEAP, de 2 de Abril, o Conselho Directivo, por Deliberação 
de 2 de Abril de 2009, renovou, por um ano, a partir da data da Delibera-
ção, a nomeação da licenciada Magda Maria Miranda Canduzeiro como 
Chefe de Equipa Multidisciplinar de Formação de Quadros Administra-
tivos, com o estatuto remuneratório equiparado a chefe de divisão.

2 de Abril de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, em subs-
tituição, Rui Afonso Lucas.

202250863 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Secretaria-Geral

Aviso n.º 15550/2009

Procedimento concursal para preenchimento de um posto
 de trabalho de técnico superior — jurista — do mapa de pessoal 

da Secretaria—Geral do Ministério da Defesa Nacional
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de Janeiro, torna -se publico que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos ao procedimento concursal acima referido, aberto pelo aviso 
n.º 8101/2009, publicado no Diário da República n.º 73, 2.ª série, de 15 
de Abril de 2009, e homologada pela Exma. Senhora Secretária -Geral 
Adjunta do Ministério da Defesa Nacional, em substituição do Exmo. 
Senhor Secretário -Geral do Ministério da Defesa Nacional, em 27 de 
Agosto de 2009, se encontra afixada nas instalações da Secretaria -Geral 
e publicitada em www.mdn.gov.pt.

Do despacho de homologação da lista de ordenação final pode ser 
interposto recurso hierárquico, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

27 de Agosto de 2009. — A Secretária -Geral -Adjunta, Teresa Chaves 
Almeida.

202247818 

 Direcção-Geral de Infra-Estruturas

Louvor n.º 567/2009

Por proposta do Director da Estação Ibéria NATO, louvo o Sargento-
-Chefe MELECA 029295 -J Vitor Manuel Pereira do Nascimento pela 

elevada competência no âmbito técnico -profissional e extrema dedica-
ção no desempenho do cargo de Chefe Técnico da Estação Ibéria Nato 
(Estação Terrestre de Comunicações via Satélite NATO), cuja principal 
missão consiste em estabelecer comunicações via satélite no quadro da 
Agência de Serviços de Comunicações e Sistemas de Informação da 
NATO (NCSA).

Durante o período em que esteve colocado naquela Estação, sob a de-
pendência da Direcção -Geral de Infra -Estruturas, revelou um extraordi-
nário desempenho, notável dinamismo e um exemplar espírito de missão 
contribuindo decisivamente para um ambiente de elevada competência 
profissional e mantendo o nível operacional da Estação bem dentro dos 
elevados padrões de desempenho que são requisito da Aliança.

O SCH Vitor Nascimento demonstrou possuir capacidades no âmbito 
técnico -profissional muito superiores à média, procurando constante-
mente actualizar e aprofundar os seus conhecimentos e evidenciando um 
excepcional nível de exigência. As suas relevantes qualidades profissio-
nais foram bem evidentes nomeadamente nos trabalhos de manutenção 
e operação da Estação, na revisão do plano de manutenção preventiva, 
remodelação de infra -estruturas e instalações técnicas bem como no 
treino em ambiente de trabalho sendo este último um contributo muito 
importante para os resultados obtidos pelos técnicos da EINATO quando 
frequentaram o curso de técnico de SATCOM na NATO Communications 
and Information Systems School (NCISS) em Itália.

Chefiando uma equipa constituída por técnicos oriundos dos três 
Ramos das Forças Armadas, soube conduzir esta nas situações mais 
difíceis de forma calma e ponderada mantendo, sempre um elevado 
rigor e disciplina, optimizando sempre o desempenho do conjunto e a 
utilização de recursos para a concretização da missão.

Pelas elevadas qualidades profissionais, militares e pessoais que tem 
vindo demonstrar ao longo da sua comissão, e pelo extraordinário traba-
lho desenvolvido, é de inteira justiça testemunhar publicamente o muito 
elevado mérito dos serviços prestados pelo Sargento -Chefe MELECA 
029295 -J Vitor Manuel Pereira do Nascimento cuja acção contribuiu 
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão 
do Ministério da Defesa Nacional.

18 de Agosto de 2009. — O Sub director-Geral, Francisco Grave 
Pereira.

202245996 

 ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

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

Louvor n.º 568/2009
Louvo o Capitão Técnico de Pessoal e Secretariado, NIM 10398583, 

Luso de Jesus Machado dos Santos, pela forma eficiente e dedicada 
como exerceu as funções de Oficial de Pessoal do Agrupamento MIKE/
BrigInt/KFOR, pelo período de doze meses correspondente às fases 
do aprontamento e cumprimento da missão no Teatro de Operações 
do Kosovo.

Enquanto Chefe da Secção de Pessoal, demonstrou invulgar sentido 
do dever e da disciplina, mostrando ser possuidor de excelentes conheci-
mentos no âmbito técnico -profissional, experiência na área do pessoal e 
de assessoria na área da justiça e disciplina, o que ficou bem evidenciado 
pela forma como, fruto do conhecimento acumulado, da sua humildade 
e espírito de bem servir, desenvolveu com entusiasmo e eficiência todas 
as tarefas que lhe foram cometidas. Destacou -se também pela excelente 
execução e elevada competência, patente na correcção e diligência com 
que se ligou com as diversas U/E/O do Exército para colmatar as neces-
sidades de formação adicional necessárias aos militares que integraram 
o aprontamento, tarefa com elevado grau de exigência de coordenação 
face à diversidade das origens e datas de apresentação dos militares do 
Agrupamento MIKE, bem como na constante procura de soluções ade-
quadas e oportunas para a resolução dos problemas emergentes. Releve-
-se a sua actuação proficiente na preparação da Força durante a qual, 
mercê de uma elevada capacidade de planeamento e organização, bom 
senso e aturada maturação, apresentou propostas muito fundamentadas 
e oportunas que muito contribuíram para a célere resolução de diversas 
situações com que o Agrupamento se deparou.

Durante a missão no Teatro de Operações do Kosovo, demonstrou 
grande zelo, alto sentido das responsabilidades, soube sempre articular 
de modo engenhoso, o seu saber, experiência e capacidade de orga-
nização na concretização das tarefas inerentes à sua função, releva a 
acção de inexcedível empenho na procura das melhores soluções para 
o cumprimento do plano licença de férias, definido para os militares do 
Agrupamento, conciliando a observância dos parâmetros de efectivos e 




