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 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 7496/2014
Por meu despacho datado de 18 de fevereiro de 2014, sob o n.º 3295, 

e publicado no Diário da República, 2.ª S, n.º 42, de 28 de fevereiro de 
2014, foi aberto concurso público internacional para a ALIENAÇÃO 
A TÍTULO ONEROSO DE OITO AERONAVES SA-330 PUMA E DE 
MATERIAL SOBRESSELENTE.

O respetivo anúncio, com o n.º 1174/2014, foi publicado no Diário 
da República, 2.ª Série, Parte L, n.º 46, de 06 de março de 2014 e no 
Jornal Oficial da União Europeia. Considerando que:

a) O referido concurso foi regulado pelo Programa do Procedimento 
e pelo Caderno de Encargos, bem como pelo Código dos Contratos Pú-
blicos, (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua redação atual, aplicado a este procedimento por analogia, com 
respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa e da con-
tratação pública em particular, bem como das normas que concretizam 
preceitos constitucionais constantes no CPA;

b) Durante o período fixado para apresentação de propostas, foram 
recebidas manifestações de interesse no procedimento por diversas 
entidades, que procederam ao levantamento das peças concursais, não 
tendo sido recebida nenhuma proposta até à data limite de entrega. 

Determino nos termos conjugados da alínea a) do n.º 1 do artigo 79.º 
e do n.º 1 do artigo 80.º, ambos do CCP, 

1. A anulação do PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO 
INTERNACIONAL PARA ALIENAÇÃO A TÍTULO ONEROSO DE 
OITO AERONAVES SA-330 PUMA E DE MATERIAL SOBRES-
SELENTE e,

2. A revogação da decisão de contratar constante do meu despacho 
n.º 3295/2014, datado de 18 de fevereiro de 2014 e publicado no Diário 
da República, 2.ª S, n.º 42, de 28 de fevereiro de 2014.

28 de maio de 2014. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar-Branco.

207864391 

 Despacho n.º 7497/2014
Nos termos do disposto na alínea g) do artigo 2.º do Decreto-

-Lei n.º 122/2011, de 29 de dezembro, compete ao Ministério da Defesa 
Nacional apoiar projetos e atividades de interesse para a área da defesa 
nacional, através da atribuição de subsídios;

Considerando as regras e condições para a atribuição desses subsídios, 
estabelecidas pelo Despacho n.º 1751/2011, publicado no Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 16, de 24 de janeiro de 2011;

Atendendo a que o Ministério da Defesa Nacional reconhece a elevada 
importância da atribuição dos subsídios na promoção e divulgação de 
doutrina e iniciativas nos domínios da segurança e defesa nacional;

Considerando, porém, que a situação económica e financeira do país 
continua a exigir um esforço adicional de contenção no dispêndio de 
dinheiros públicos;

Atentas as candidaturas apresentadas ao abrigo das várias alíneas do n.º 
1 e ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 1751/2011, considera -se essencial 
acautelar a continuidade de publicações com uma vasta tradição e rele-
vância na esfera militar e apoiar entidades ligadas à instituição militar e 
ou que exerçam atividades afins na área da segurança e defesa nacional;

Restringindo -se a atribuição de subsídios às referidas publicações 
e entidades, não se procederá à designação de duas personalidades de 
reconhecido mérito científico nos domínios da segurança e da defesa 
para a Comissão de Avaliação das Candidaturas, conforme prescreve o 
n.º 8 do Despacho n.º 1751/2011. Essa designação apenas se justificaria 
caso a Comissão em apreço tivesse que avaliar projetos de estudo e 
investigação nesses domínios;

Assim, determino que:

a) Em 2014 se mantenha a atribuição de subsídios exclusivamente 
a publicações relacionadas diretamente com as matérias de segurança 
e defesa nacional e a entidades ligadas à instituição militar e ou que 
exerçam atividades afins na área da segurança e defesa nacional (n.º 1, 
alínea c) e n.º 2 do Despacho n.º 1751/2011, respetivamente);

b) O representante do meu Gabinete seja o Major -General Rui Manuel 
Carlos Clero, chefe do meu gabinete (n.º 8 do Despacho n.º 1751/2011);

c) O montante de subsídios a conceder a publicações e entidades não 
deverá exceder os €40.000,00 (quarenta mil euros).

28 de maio de 2014. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar -Branco.

207864383 

 Despacho n.º 7498/2014
Considerado o termo do prazo relativo à execução da “Prestação dos 

Serviços Vigilância e Segurança para o depósito Pol Nato em Lisboa”, 
contratualizados em 2013 e no primeiro trimestre de 2014, junto do 
GRUPO 8 – Vigilância e Prevenção Eletrónica Unipessoal Lda. (GRUPO 
8), a coberto do Contrato DGAIED n.º 001/2013 e ADENDA n.º 14/
DGAIED/27FEV Contrato celebrado na sequência do procedimento 
n.º 17/UMC-MDN/2012, efetuado ao abrigo do Acordo Quadro de 
Vigilância e Segurança – AQ – VS/2010 (artigo 259.º do Código dos 
Contratos Públicos); 

Tendo por base as Informações DGAIED nºs 349, de 25 de março 
e 581, de 19 de maio, ambas da DFA-AJU, os pareceres nela apostos, 
em particular, o preço conseguido em sede de renegociação e consubs-
tanciado na respetiva informação de cabimento anexada à informação 
n.º 581; 

Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 17º do Decreto-Lei nº 197/99, 
de 8 de junho, e tendo presente os artigos 109º do CCP e 35º do CPA, 
com o fundamento aduzido nas referidas informações, determino: 

a) Autorizar a realização da despesa referente aos meses de abril a 
dezembro de 2014, relativo à prorrogação da “Prestação dos Serviços 
de Vigilância e Segurança para o depósito POL NATO em Lisboa” 
contratualizados ao Grupo 8 - Vigilância e Prevenção Electrónica Uni-
pessoal, Lda, até ao montante global de 210 330,00 € (duzentos e dez 
mil trezentos e trinta euros), com o IVA incluído; 

b) Delegar no Diretor-Geral da DGAIED, Major-general Manuel 
de Matos Gravilha Chambel, com possibilidade de subdelegação, as 
competências para a aprovação da respetiva minuta de prorrogação con-
tratual, notificação da mesma à entidade GRUPO 8, outorga e execução 
da prorrogação do Contrato definitivo. 

28 de maio de 2014. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar-Branco.

207864407 

 Despacho n.º 7499/2014
1. Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 24.º da Lei 

Orgânica n.º 1 -A/2009, de 7 de julho, que aprova a Lei Orgânica de Bases 
da Organização das Forças Armadas, nomeio, sob proposta do Chefe do 
Estado -Maior do Exército, o Tenente -General António Xavier Lobato de 
Faria Menezes para o cargo de Comandante das Forças Terrestres.

2. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura.

30 de maio de 2014. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar -Branco.

207865582 

 MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Portaria n.º 441/2014

Artigo único

1 — Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, ao abrigo 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas (EMFAR), após despacho conjunto n.º 5453 -A/2014, de 16 
de abril, da Ministra de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa 
Nacional, promover por diuturnidade ao posto de segundo -tenente, os 
subtenentes da classe de Técnicos Superiores Navais em Regime de 
Contrato:

9101609 Ricardo Miguel Barata Pereira
9101709 Ana Margarida Soares da Silva
9101309 Bruno Aníbal Moura Amaral
9101109 João Ricardo de Carvalho Vieira




