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Recebida — de 1988 até à presente data, frequentou cerca de 60 cursos de formação profissional, relacionados essencialmente com as
áreas de infra-estruturas tecnológicas.
Experiência profissional:
De Outubro de 1989 até à presente data — técnico do Instituto
de Informática do Ministério das Finanças:
De Janeiro de 1997 até Março de 2007 — chefe de projectos da
Área Funcional de Projectos Especiais (Núcleo de Infra-Estruturas
Tecnológicas), pertencente à Direcção de Serviços de Inovação Tecnológica, onde coordenou e participou em diversos tipos de projectos,
como sejam a experimentação e implementação de diversas soluções
tecnológicas open source e proprietárias na área de infra-estruturas,
qualificação de aplicações, certificação digital, autenticação, desenvolvimento de websites, suporte operacional a ambientes Windows
e Unix/Linux, entre outros;
De Outubro de 1989 até Dezembro de 1996 — estagiário da carreira
de técnico superior de informática (um ano) e posteriormente técnico
superior de informática na área de suporte e administração dos sistemas centrais do II, pertencente à Direcção de Serviços de Produção,
onde foi responsável pelo suporte dos diversos sistemas centrais Unix
do II;
De Setembro de 1988 até Setembro de 1989 — analista e programador de sistemas de informação, em software house.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direcção-Geral de Infra-Estruturas

a 9 de Dezembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
10 de Agosto de 2007. — O Director-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Portaria n.o 730/2007
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), promover por escolha ao posto de capitão-tenente, em conformidade com o previsto na alínea c) do
artigo 216.o do EMFAR, o 165177, primeiro-tenente da classe de
serviço especial Francisco Gaspar Dinis Pires (no quadro), que satisfaz
as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente,
nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 1 de
Janeiro de 2007, data a partir da qual lhe conta a respectiva antiguidade
e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o,
ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida
nessa data resultante da promoção ao posto imediato do 178568, capitão-tenente da classe de serviço especial José Manuel Antunes Polho,
ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 74684, capitão-tenente
da classe de serviço especial Sérgio Miguel de Sousa Amorim Rocha
Trindade.

Despacho (extracto) n.o 20 667/2007
Por despacho de 27 de Julho de 2007, o 1SAR L 161184, João
Paulo da Cunha de Lemos foi nomeado técnico de abastecimento
SATCOM da Estação Ibéria NATO, com efeitos a 1 de Agosto de
2007, em substituição do 1SAR TMMAN 06896991, Jorge Miguel
Cabrita Santos, que fica exonerado do cargo a 31 de Julho de 2007.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2007. — A Directora-Geral, Clarinda Mendes de
Sousa.
Despacho (extracto) n.o 20 668/2007
Por despacho de 27 de Julho de 2007, o 1SAR TMMAN José
Luís Silva Elias fica exonerado do cargo de técnico de manutenção
electrónica SATCOM da EINATO, com efeitos a 31 de Julho de
2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2007. — A Directora-Geral, Clarinda Mendes de
Sousa.
Despacho (extracto) n.o 20 669/2007
Por meu despacho de 22 de Agosto de 2007, foi Nuno Miguel
Ferreira Barnabé Pires, motorista de ligeiros do quadro de pessoal
da Direcção-Geral de Infra-Estruturas do Ministério da Defesa Nacional, nomeado, nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, em comissão de serviço extraordinária,
assistente administrativo, da carreira de assistente administrativo, do
mesmo quadro de pessoal, por reclassificação profissional, ficando
posicionado no 1.o escalão, índice 199, da nova categoria/carreira,
com efeitos à data do despacho de nomeação. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2007. — A Directora-Geral, Clarinda Mendes de
Sousa.

Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Despacho (extracto) n.o 20 670/2007
Por meu despacho de 19 de Julho de 2007, foi a licenciada Catarina
Maria Silveira Afonso provida, nos termos dos artigos 29.o e 30.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, na categoria de assessor principal, da carreira técnica superior, do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa
Nacional, ficando posicionada no 1.o escalão, índice 710, com efeitos

20 de Agosto de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 731/2007
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), promover por antiguidade ao posto de
capitão-de-fragata, em conformidade com o previsto na alínea b) do
artigo 216.o do EMFAR, o 23786, capitão-tenente da classe de marinha
José Luís Guerreiro Cardoso (no quadro), que satisfaz as condições
gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 21 de Fevereiro
de 2007, data a partir da qual lhe conta a respectiva antiguidade
e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o,
ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida
nessa data resultante da promoção ao posto imediato do 21379, capitão-de-fragata da classe de marinha Paulo José Almeida Borges Gaspar, ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 21086, capitão-de-fragata da classe de marinha Jorge Manuel Guerreiro.
20 de Agosto de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 732/2007
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), promover por escolha ao posto de capitão-tenente, em conformidade com o previsto na alínea c) do
artigo 216.o do EMFAR, o 22490, primeiro-tenente da classe de administração naval Carlos Pedro Teodoro Semide (no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar
de 1 de Outubro de 2006, data a partir da qual lhe conta a respectiva
antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo
com o n.o 2 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o,
ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida
em 30 de Novembro de 2005, resultante da promoção ao posto imediato do 28384, capitão-de-fragata da classe de administração naval
Belarmino Felício Maria, ficando colocado no 1.o escalão do novo
posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 22889, capitão-tenente
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da classe de administração naval Vítor Manuel Lopes Guerreiro, e
à direita do 25089, Octávio Manuel da Costa.

nos termos do n.o 1 do artigo 23.o do Decreto Regulamentar n.o 53/97,
de 9 de Dezembro.

20 de Agosto de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.

24 de Agosto de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Polícia
Marítima, Orlando da Silva Paulino, capitão-de-mar-e-guerra.

Portaria n.o 733/2007

Superintendência dos Serviços de Pessoal

Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
do estabelecido na alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover por diuturnidade
ao posto de subtenente a aspirante da classe de técnicos superiores
navais em regime de contrato 9102306, Marta Sofia Jorge dos Santos,
que satisfaz as condições gerais de promoção fixadas e previstas no
artigo 299.o, conjugado com o artigo 56.o, e as condições especiais
de promoção fixadas no artigo 305.o do mencionado Estatuto, a contar
de 26 de Maio de 2007, data a partir da qual lhe conta a respectiva
antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo
com o disposto no n.o 2 do artigo 68.o do referido Estatuto.
Esta oficial, uma vez promovida, deverá ser colocada na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9103106, subtenente
da classe de técnicos superiores navais em regime de contrato Adriano
Miguel Simões Mariano, e à direita do 9102606, subtenente da classe
da técnicos superiores navais em regime de contrato Diogo Gustavo
Henrique Morão Salvador.
20 de Agosto de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.

Direcção-Geral da Autoridade Marítima
Comando-Geral da Polícia Marítima
Aviso (extracto) n.o 16 759/2007
Concurso de acesso à categoria de agente de 1.a classe da Polícia
Marítima — Aviso de abertura n.o 4779/2007, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 52, de 14 de Março de 2007
Foi homologada a acta do concurso por despacho de 22 de Agosto
de 2007 do vice-almirante comandante-geral da Polícia Marítima e
publica-se o ordenamento final dos candidatos:

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Militarizados e Civis
Despacho (extracto) n.o 20 671/2007
Por despacho de 23 de Julho de 2007 do contra-almirante director
do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, foi Vasco Miguel Gama Frade de
Almeida nomeado definitivamente técnico superior de 2.a classe do
escalão 1 da carreira de consultor jurídico do quadro do pessoal civil
da Marinha.
20 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, Emanuel José
de Pinto e Lobo, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho (extracto) n.o 20 672/2007
Por despacho de 25 de Julho de 2007 do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, por delegação do almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, foi Maria José Veloso Pereira Gonçalves, auxiliar de acção médica do quadro do pessoal civil da Marinha,
reclassificada profissionalmente, com dispensa do exercício em comissão de serviço, no mesmo quadro, na categoria de telefonista do escalão 5, nos termos dos artigos 6.o e 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99,
de 19 de Novembro.
A aceitação da nomeação no novo lugar determina a sua exoneração
do lugar anterior.
20 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, Emanuel José
de Pinto e Lobo, capitão-de-mar-e-guerra.
Repartição de Sargentos e Praças
Despacho n.o 20 673/2007

Número
de ordem

NII

Nome

1.o
2.o
3.o
4.o

31002699
31000899
31002799
31002999

5.o

31001999

6.o

31002599

7.o
8.o
9.o
10.o
11.o

31002399
31000399
31001299
31001399
31000799

12.o
13.o
14.o
15.o
16.o

31000499
31000299
31002199
31000999
34000599

Paulo Jorge Gramacho Fernandes
Rui Miguel Silva Veiga . . . . . . .
Sérgio Paulo Tavares Pereira . . .
Cristina da Silva Rodrigues Fontan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
João Augusto Ramos Estrela
Santa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sérgio Miguel Aparício do Rosário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viriato Jorge Nunes Enes . . . . .
Leandro Rodrigo Silva Lopes . . .
Paulo Carlos Lima dos Santos . . .
Susana Teresa Pinto Gomes . . .
Susana Paula Salgueiro Jacinto
Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eduardo Nuno d’Ascensão Costa
Pedro Manuel Silva Almeida . . .
João Pedro Oliveira Calo . . . . . .
Jorge Manuel Figueira Filipe . . .
Luís Miguel Lourenço Conchinha Martins Fernandes . . . . .
Roberto Jorge Mendes de Deus
Helder Morgado Rodrigues . . .
Telmo Lauriano Rodrigues
Preto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Miguel Reboredo Morais . . .
Carlos Manuel Martins da Silva
José Santiago da Silva Solinho
Brandão . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandra Marina Sobral da Silva
Pedro Miguel Figueiredo Costa
Ricardo Jorge Fernandes Basto

17.o
18.o
19.o

31001199
31000699
31001699

20.o
21.o
22.o

31001799
31001899
31002899

23.o
24.o
25.o

31002499
31000599
31002099

Nota final
(valores)

17,61
17,22
17,05

Por despacho de 20 de Agosto de 2007, por subdelegação do contra-almirante director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de
segundo-marinheiro em regime de contrato (RC) da classe de electromecânicos, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 e do n.o 2 do artigo 305.o
e do n.o 3 do artigo 62.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), a contar de 31 de
Maio de 2007, os seguintes militares:

16,96
16,93
16,82
16,69
16,68
16,42
16,34
16,32
16,31
16,17
16,10
15,98
15,98
15,90
15,89
15,73
15,58
15,48
15,42
15,30
15,06
14,67

Da presente lista cabe recurso hierárquico a interpor no prazo
de oito dias úteis a contar da data da publicação no Diário da República,

9325705, primeiro-grumete EM RC Paulo Fernando Vieira Rosado.
9328305, primeiro-grumete EM RC Bruno Jorge Samouqueiro
Caniçais.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 9320405,
segundo-marinheiro EM RC César Manuel Sampaio Vicente, e à
direita do 9322805, segundo-marinheiro EM RC Sérgio Filipe Protásio
Lopes, pela ordem indicada.
20 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José António
Peixoto de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 20 674/2007
Por despacho de 20 de Agosto de 2007, por subdelegação do contra-almirante director do Serviço de Pessoal, ingressam na categoria
de praças, em regime de contrato, no posto de primeiro-grumete da
classe de electromecânicos, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 e do n.o 2
do artigo 296.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), a contar de 30 de
Maio de 2007, os seguintes militares:
9321506, segundo-grumete SCA RC Daniel Marques Barreiros.
9328106, segundo-grumete SCA RC João Filipe Cardoso Martins.
9319906, segundo-grumete SCA RC Bruno Miguel Garrido Aguiar.
9315206, segundo-grumete SCA RC Bárbara Gonçalves Bentes Pais
Teixeira.
9325406, segundo-grumete SCA RC Hugo Emanuel Ferreira Rodrigues António.
9329406, segundo-grumete SCA RC Vítor Manuel Bicho Velez.
9318506, segundo-grumete SCA RC David Filipe Penas Marques.

