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conferida pelo Despacho n.º 4316/2007 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 capitão, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR, por satisfazer às condições 
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, n.º 1 do 
60.º, e 239.º do referido Estatuto, o seguinte militar:

TEN INF 05446797 — Bruno Miguel dos Santos Ribeiro

Este oficial conta a antiguidade no novo posto, desde 01 de Outubro de 
2008, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, fi-
cando 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 inscrito na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial à 
esquerda do CAP INF 03139297 — Luís Ricardo Franco Pereira.

DARH, em Porto 22 de Março de 2010. — O Chefe da Repartição, 
José António da Fonseca e Sousa, COR INF.

203188228 

 Portaria n.º 292/2010
Por portaria de 07 de Agosto de 2009 do major -general Director 

de Administração de Recursos Humanos, no uso da subdelegação de 
competências do Exmo. tenente -general ajudante -general do Exército 
por delegação de S. Exa. o General Chefe do Estado -Maior do Exército 
conferida pelo Despacho n.º 4316/2007 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 capitão, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR, por satisfazer às condições 
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, n.º 1 do 
60.º, e 239.º do referido Estatuto, o seguinte militar:

TEN MED 16948798 — João Paulo do Amaral Ferreira

Este oficial conta a antiguidade no novo posto, desde 01 de Outubro de 
2008, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, fi-
cando 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 inscrito na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial 
à esquerda do CAP MED 06202497 — Rui Manuel Pereira Fialho e à 
direita do CAP MED 04276697 — Hugo Rafael Francisco Rodrigues.

DARH, em Porto 22 de Março de 2010. — O Chefe da Repartição, 
José António da Fonseca e Sousa, COR INF.

203188236 

 Portaria n.º 293/2010
Por portaria de 07 de Agosto de 2009 do major -general Director 

de Administração de Recursos Humanos, no uso da subdelegação de 
competências do Exmo. tenente -general ajudante -general do Exército 
por delegação de S. Exa. o General Chefe do Estado -Maior do Exército 
conferida pelo Despacho n.º 4316/2007 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 capitão, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR, por satisfazer às condições 
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, n.º 1 do 
60.º, e 239.º do referido Estatuto, o seguinte militar:

TEN VET 15353494 — António Pedro Borges Oliveira Coimbra

Este oficial conta a antiguidade no novo posto, desde 01 de Outubro de 
2008, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, fi-
cando 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 inscrito na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial à 
esquerda do CAP VET 15287294 — José Pedro Dias Pereira Marques 
de Freitas.

DARH, em Porto 22 de Março de 2010. — O Chefe da Repartição, 
José António da Fonseca e Sousa, COR INF.

203188244 

 MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Portaria n.º 294/2010
A Lei n.º 97-A/2009, de 9 de Setembro, que define a natureza, a mis-

são e as atribuições da Polícia Judiciária Militar (PJM), bem como os 
princípios e competências que enquadram a sua acção enquanto corpo 

superior de polícia criminal auxiliar da administração da justiça, prevê, 
no n.º 1 do artigo 15.º, que a Polícia Judiciária Militar pode utilizar armas 
e munições de qualquer tipo. Reconhece, também, ao pessoal da Polícia 
Judiciária Militar referido nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 15.º 
o direito de uso e porte de arma de serviço.

Importa agora determinar quais as classes de armas de serviço que 
aquele pessoal pode utilizar.

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 15.º da 
Lei n.º 97-A/2009, de 9 de Setembro, manda o Governo, pelos Ministros 
da Defesa Nacional e da Administração Interna, o seguinte:

1 — O pessoal da Polícia Judiciária Militar com responsabilidade de 
prevenção e investigação criminal, referido nas alíneas a), b) e c) do 
n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 97-A/2009, de 9 de Setembro, tem direito 
ao uso e porte de arma de serviço de todas as classes previstas na Lei 
n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro, republicada pela Lei n.º 17/2009, de 6 de 
Maio, com dispensa da respectiva licença de uso e porte de arma.

2 — O cartão e o distintivo metálico referidos no n.º 1 do artigo 13.º 
da Lei n.º 97-A/2009, de 9 de Setembro, constituem título bastante para 
uso e porte de arma de serviço.

1 de Março de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva. — O Ministro da Administração Interna, Rui 
Carlos Pereira.

203184891 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete do Secretário de Estado da Protecção Civil

Despacho n.º 7595/2010
1 — Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 18.º, n.º 1 e 19.º, 

n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, 
de 30 de Agosto e 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e ao abrigo das compe-
tências que me foram delegadas pelo Ministro da Administração Interna, 
através do n.º 1 do despacho n.º 1715/2010, de 15 de Janeiro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 26 de Janeiro de 2010, nomeio 
para exercer as funções de vice -presidente da Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária, em comissão de serviço, pelo período de três anos, 
o licenciado Rui Jorge dos Santos de Figueiredo e Sousa, tendo em conta 
a sua competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação 
para o desempenho do cargo, evidenciadas na sinopse curricular, que se 
anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 26 de Abril de 
2010.

20 de Abril de 2010. — O Secretário de Estado da Protecção Civil, 
Vasco Seixas Duarte Franco.

Sinopse curricular
Rui Jorge dos Santos de Figueiredo e Sousa, de 45 anos de idade, 

casado.
1 — Formação académica — licenciatura em Gestão de Empresas 

pelo Instituto Superior de Gestão (1984 -1989).
2 — Formação complementar:
Técnico oficial de contas (membro n.º 24686 da OTOC);
Formador certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profis-

sional (IEFP);
Bons conhecimentos de Inglês e Francês;
Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador (MS 

Office — Word, Excel, Access e PowerPoint) e de programação em 
linguagem Visual Basic.

3 — Percurso profissional:
Situação actual (desde Janeiro de 2010) — responsável do Gabinete de 

Recursos Materiais do Grupo Transtejo (Transtejo/Soflusa), órgão que re-
porta directamente à Administração e a quem compete, designadamente, 
a centralização e condução de todos os processos aquisitivos ao exterior, 
bem como garantir o cumprimento das respectivas disposições legais 
aplicáveis, conforme previsto no Código dos Contratos Públicos.

De Junho de 2005 a Dezembro de 2009:
Assessor no Gabinete de Gestão do Programa Operacional da Admi-

nistração Pública (POAP), com as seguintes responsabilidades:
Responsável pelas Medidas n.os 1.2 (Qualificação dos Serviços Pú-

blicos), financiada pelo FEDER, e 2.1.3 (Estudos e Recursos Técnico-
-Pedagógicos), apoiada pelo FSE;




