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Formação Profissional:
Curso sobre “Segurança de Voo”, na Academia da Força Aérea (de
abril a junho de 1999);
Curso sobre “Reliability Centered Maintenance Analysis” no USAF
Logistics Command em Wright Patterson Air Force Base, OHIO,
USA — (março de 2001);
Ação de formação obre “Gestão de Projetos em Microsoft
Project” — Direção de Instrução da Força Aérea (maio de 2003);
Ação de formação sobre “Gestão de Compras” — Direção de Instrução da Força Aérea (abril de 2005);
Ação de formação sobre “Gestão do Risco em Projetos” — Direção
de Instrução da Força Aérea (março de 2006);
Ação de formação sobre “Técnicas de Liderança e Coaching” — Direção de Instrução da Força Aérea (maio de 2006);
Workshop sobre “Gestão do Âmbito em Projetos” — Direção de
Instrução da Força Aérea (outubro de 2006);
Ação de formação sobre “Interpretação das normas e metodologias
de auditoria ISO9001” — Associação Industrial Portuguesa (novembro
de 2006);
Curso de Guerra Eletrónica — Direção de Eletrotecnia (março de
2007);
Ação de formação sobre “Técnicas de Liderança e Coaching” — Direção de Instrução da Força Aérea (junho de 2008);
Curso de atualização “Manutenção de conhecimentos de língua
inglesa” — Direção de Instrução da Força Aérea (maio de 2009).
Experiência profissional:
Engenheiro de sistemas e gestão técnica do sistema de armas de
Falcon 20 entre 1999 e 2006;
Engenheiro de sistemas e gestão técnica do sistema de armas de
Falcon 50 entre 1999 e 2006;
Membro do Gabinete de Prevenção de Acidentes do Comando Logístico e Administrativo da Força Aérea;
Gestor do projeto de Modernização da Suite de Aviónicos do Falcon 50 — Communications, Navigation and Surveillance /Air Traffic
Management (CNS/ATM) (2004/2006);
Membro do Grupo de Trabalho do Sistema de Armas C-295M (Adjunto Técnico para a Área Logística entre 2004 e 2007);
Engenheiro responsável pela verificação e calibração das ajudas à
navegação aérea da Força Aérea Portuguesa entre 2006 e 2007;
Membro do Grupo de Trabalho da Modernização do Sistema de Armas
P-3 C CUP+ da Força Aérea Portuguesa (2008/2012);
Chefe da equipa residente, que fiscalizou a modificação das duas
primeiras aeronaves P-3 C CUP+ na Lockheed Martin, South Carolina,
USA (2009/2011);
Chefe do Núcleo de Comunicações e Navegação do Departamento
de Engenharia da Direção de Engenharia e Programas do Comando
Logístico da Força Aérea, durante o ano de 2012;
Gestor de vários projetos na DGAIED no âmbito da alienação de
material de guerra da Força Aérea, de onde se destacam a alienação dos
F-16 à República da Roménia, Aviocar C-212-100, Aviocar C-212-300
e a modernização das aeronaves C-130H.
Louvores e Condecorações:
Menção Honrosa atribuída pelo Comandante da Academia da Força
Aérea — 10MAI1994;
Louvor atribuído pelo Diretor da Direção de Eletrotecnia —
21MAR2004;
Louvor atribuído pelo Diretor do Programa C-295M —
20DEZ2005;
Louvor atribuído pelo Diretor Direção de Engenharia e Programas —
27JUN2012;
Medalha de Cobre de Comportamento Exemplar — 16DEZ2004;
Medalha de Prata de Comportamento Exemplar — 02OUT2007.
207501048

Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Louvor n.º 19/2014
Louvo o Subtenente 9101210 Mauro Filipe Ribeiro Fonseca pela
forma altamente prestigiante, competente, digna e responsável como
desempenhou, durante os últimos três anos, as funções de oficial das
Equipas de Divulgação do Dia da Defesa Nacional.
Oficial muito aplicado, com grande capacidade de trabalho, pautou o
seu desempenho por uma dedicação exemplar, uma assinalável aptidão
para bem servir nas diferentes circunstâncias e um notável sentido do
dever.

O seu relevante espírito de missão, associado às excelentes qualidades
pedagógicas e às inegáveis capacidades de liderança, em muito contribuíram para que os jovens convocados ficassem esclarecidos sobre a
finalidade do Dia da Defesa Nacional, mais sensibilizados para a temática
da Defesa Nacional e com uma melhor imagem e conhecimento das
Forças Armadas de Portugal.
Determinado em cumprir sempre bem, o Subtenente Mauro Fonseca
constituiu-se num referencial de atitudes e de atos entre os jovens que o
escutaram, honrando perante eles a sua farda e as Forças Armadas que
devotadamente serve, numa clara afirmação de nobreza, de saber estar
e saber ser, atitudes que muito me apraz publicamente testemunhar.
22 de novembro de 2013. — O Diretor-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
207498847
Louvor n.º 20/2014
Louvo o Tenente NIM 05969797, Daniel Alexandre Almeida Namorado Vultos, da Direção de Serviços de Recrutamento e Assuntos
de Serviço Militar, pelas excecionais qualidades e virtudes militares
reveladas no cumprimento das funções que lhe foram confiadas, ao
longo dos últimos três anos e meio, na Direção-Geral de Pessoal e
Recrutamento Militar.
Como coordenador da área de atendimento ao público da Divisão
de Recrutamento e Deveres Militares, demonstrou ser um oficial extremamente determinado, dedicado e perseverante, com uma notável
capacidade de comunicação e atitude proativa, factos que em muito
influenciaram a qualidade do serviço que tem vindo a ser prestado aos
jovens cidadãos que procuram inteirar-se sobre os seus deveres militares
e as oportunidades de carreira existentes nas Forças Armadas.
No desempenho de funções técnicas no âmbito dos processos atinentes
ao atual modelo de Serviço Militar, evidenciou ser um oficial com um
relevante espírito de missão e uma elevada capacidade de trabalho, bem
como com uma muito boa preparação em termos técnico-profissionais,
características que, associadas à sua capacidade de planeamento e organização, se traduziram na elevada qualidade dos diversos trabalhos
que tem apresentado.
Militar aprumado e disciplinado, com elevado sentido de responsabilidade, manteve sempre na sua relação com superiores e pares uma
postura leal e uma sã camaradagem, granjeando o respeito e consideração
de todos os que com ele trabalharam e contribuindo significativamente
para o excelente espírito de equipa criado.
Determinado em cumprir sempre bem, o Tenente Daniel Vultos pautou
o seu desempenho por uma dedicação exemplar e um notável sentido
do dever nas diferentes circunstâncias, numa postura de leal e constante
colaboração, pelo que muito me apraz reconhecer publicamente as qualidades pessoais e técnico-profissionais deste jovem oficial que deve ser
apontado como um exemplo a seguir.
22 de novembro de 2013. — O Diretor-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
207498733
Louvor n.º 21/2014
Louvo a Primeiro-Sargento, NIP 111362-D, Helena Sofia Ferreira
da Silva Vilar de Jesus, da Direção de Serviços de Recrutamento e
Assuntos de Serviço Militar, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares reveladas no cumprimento das funções que lhe foram confiadas, ao longo dos últimos dois anos, na Direção-Geral de Pessoal e
Recrutamento Militar.
No desempenho de funções no âmbito do apoio administrativo do
Dia da Defesa Nacional, salienta-se o seu elevado espírito de sacrifício
e dedicação invulgares, a par de uma excelente capacidade de trabalho
e inquestionável sentido de responsabilidade que sempre colocou em
prática na escrituração e processamento da inúmera e diversificada
documentação à sua responsabilidade. Nesta área, destaca-se, de igual
modo, os sólidos conhecimentos que demonstrou possuir da legislação em vigor e o domínio aprofundado das diferentes bases de dados,
contribuindo assim para ajustadas tomadas de decisão numa matéria
tecnicamente exigente e muito sensível.
Ao nível das funções de Sargento de Logística dos diferentes processos atinentes ao atual modelo de Serviço Militar conduzidos pela
Direção-Geral, revelou elevada competência profissional, sólidos conhecimentos técnicos e invulgar abnegação, evidentes no extremo
rigor e cuidado dispensados diariamente no controlo e supervisão dos
assuntos à sua responsabilidade, factos que contribuíram para uma
eficaz e eficiente administração dos recursos materiais alocados aos
Centros de Divulgação de Defesa Nacional, e, consequentemente, para
os elevados índices de proficiência alcançados nas jornadas do Dia da
Defesa Nacional.
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Militar muito disciplinada, obediente e frontal, dotada de uma inabalável vontade de bem servir, a Primeiro-Sargento Sofia Vilar de Jesus destacou-se, em todas as circunstâncias, pela lealdade e afirmação
constante de elevados dotes de caráter, contribuindo significativamente
para a prossecução da missão da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, razões pelas quais é digna de ocupar postos de maior
responsabilidade e merecedora de que os serviços por si prestados sejam
considerados relevantes e de muito elevado mérito.
22 de novembro de 2013. — O Diretor-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
207502206

MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Despacho n.º 375/2014
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea d) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (EMFAR), após despacho conjunto n.º 7178/2013, de 24 de
maio, do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa
Nacional, promover por antiguidade ao posto de cabo, em conformidade
com o previsto no artigo 286.º do mesmo estatuto, o primeiro-marinheiro
da classe de eletricistas:
9323803 — Ricardo Miguel Coelho Rafael
(no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção
fixadas, respetivamente, nos artigos 56.º e 287.º do mencionado estatuto,
a contar de 1 de outubro de 2013, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, 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 daquele estatuto, em consequência
da vacatura ocorrida em 1 de outubro de 2013, resultante do ingresso na
categoria de sargentos dos quadros permanentes no posto de segundo-sargento da classe de eletricistas do 9326001 cabo E, Ivan Luís Velhinho
Dias. A promoção produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da
publicação do presente despacho, nos termos da alínea a) do n.º 7 do
artigo 35.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, ficando colocado
na 1.ª posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.
Este praça, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9322802 cabo E Alexandre
Filipe Semedo Correia.
27 de dezembro de 2013. — Por subdelegação do Diretor do Serviço
de Pessoal, o Chefe da Repartição de Efetivos e Registos, Miguel Nuno
Pereira de Matos Machado da Silva, capitão-de-mar-e-guerra.
207499892
Despacho n.º 376/2014
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea d) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (EMFAR), após despacho conjunto n.º 7178/2013, de 24 de
maio, do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa
Nacional, promover por antiguidade ao posto de cabo, em conformidade
com o previsto no artigo 286.º do mesmo estatuto, o primeiro-marinheiro
da classe de fuzileiros:
9806700 — Mário João Mendes Guilherme Monteiro
(no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção
fixadas, respetivamente, nos artigos 56.º e 287.º do mencionado estatuto,
a contar de 21 de dezembro de 2013, data a partir da qual lhe conta a
respetiva antiguidade, 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 daquele estatuto, em consequência da vacatura ocorrida em 21 de dezembro de 2013, resultante do
abate ao quadro do 1514091 cabo FZ, Luís Miguel Vasco Fernandes. A
promoção produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação
do presente despacho, nos termos da alínea a) do n.º 7 do artigo 35.º da
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, ficando colocado na 1.ª posição
remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.
Esta praça, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9834801 cabo FZ Bruno
Miguel dos Santos Luis.
27 de dezembro de 2013. — Por subdelegação do Diretor do Serviço de Pessoal, o Chefe da Repartição de Efetivos e Registos, Miguel
Nuno Pereira de Matos Machado da Silva, capitão-de-mar-e-guerra.
207499665

Despacho n.º 377/2014
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea d) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (EMFAR), e de harmonia com a alínea c) do n.º 1 do artigo 296.º e alínea c) do artigo 304.º ambos do mesmo estatuto, ingressar na categoria de praças, no posto de primeiro-grumete em Regime
de Contrato, os seguintes segundos-grumetes recrutas graduados em
segundos-grumetes:
Da classe de eletromecânicos:
9302713 — David Filipe Povoa Ferreira
9302613 — Fábio Miguel Taleigo dos Santos
9303313 — Tiago José Guerreiro Domingues
9300513 — Tatiana dos Santos
9301913 — Nelson Carreira Rodrigues
9302213 — João Pedro Rodrigues Neiva
9302113 — João Doutel Amaral
9302813 — Joaquim Daniel Moreira Cerca
9300113 — Ana Rita Andrade Dias
9307713 — David Miguel Pissarra Cerqueira
9301613 — Fábio Miguel Costa Dias
9302913 — Rodrigo Filipe da Silva Ferreira
9302313 — Ricardo Miguel da Silva Sobral
9303213 — Hélder Rafael Marques Santos
9301813 — Flávio José Henriques Costa
9303013 — Eduardo Guilherme Duarte da Palma
9302413 — Bruno Miguel Correia da Conceição
9302513 — Victor Manuel Brígido Perdigão
9804109 — Bruno Filipe Rodrigues Carvalho
9302013 — André Miguel Costa Machado da Silva
Da classe de manobra e serviços:
9305113 — Pedro Miguel Gonçalves Fernandes
9305213 — André Filipe Rosa Lavrador
9304513 — José Paulo Silva Correia
9305013 — Hugo José Valadas Serrano
9300413 — Mara Lúcia Rodrigues Ribeiro
9304613 — Diogo Luís Gamito Trancadas
9304413 — Eduardo Miguel Nogueira Soares
9304813 — Evandro Jorge Mateus Barata
9304713 — Brandon Ribeiro
9304913 — Hugo Miguel de Almeida Mendes
que concluíram com aproveitamento respetivamente o curso de formação
de praças eletromecânicos e manobra e serviços, em 17 de dezembro de
2013, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade de acordo
com o disposto no n.º 2 do artigo 68.º do EMFAR, cessando a graduação
em segundo-grumete nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 70.º do
EMFAR, ficando colocados na 1.ª posição remuneratória do novo posto,
conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009,
de 14 de outubro.
Estas praças, uma vez ingressados e tal como vão ordenados, deverão
ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe:
Na classe de eletromecânicos:
Pela ordem indicada.
Na classe de manobra e serviços:
À esquerda do 9309409 primeiro-grumete MS RC José André Guimarães de Sousa.
27 de dezembro de 2013. — Por subdelegação do Diretor do Serviço
de Pessoal, o Chefe da Repartição de Efetivos e Registos, Miguel Nuno
Pereira de Matos Machado da Silva, capitão-de-mar-e-guerra.
207499681

FORÇA AÉREA

Comando Aéreo
Despacho n.º 378/2014
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo, delego, sem possibilidade de
subdelegação, no Comandante da Base Aérea n.º 11, Coronel PILAV/
062312-B Teodorico Dias Lopes, a competência para fixar os períodos
de funcionamento dos respetivos serviços, os regimes de prestação de
trabalho e os horários mais adequados, bem como para autorizar a reali-

