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2 — Mantêm-se válidos os restantes atos, considerandos, autorizações
e delegações expressos no Despacho n.º 6665/2015, de 3 de junho de
2015, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 114, de 15 de
junho de 2015.
17 de dezembro de 2015. — O Ministro da Defesa Nacional, José
Alberto de Azeredo Ferreira Lopes.
209249426
Despacho n.º 942/2016
Considerando que, através do Despacho n.º 6663/2015, de 3 de junho
de 2015, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 114, de 15 de
junho de 2015, foi autorizado o lançamento do procedimento de alienação
por via de desmilitarização, desmantelamento e recolha com destino a
sucata de material de guerra obsoleto, por Concurso Público sem publicação no JOUE, de 91 peças de AA 40 mm, 22 viaturas AML Panhard
e 82 carros de combate M48A5;
Considerando que nesse mesmo despacho foi aprovada a constituição
da Comissão, a nomeação dos elementos para assistir ao ato público e
a delegação da competência para prestar esclarecimentos na Comissão;
Considerando que a reestruturação entretanto efetuada no Ministério
da Defesa Nacional motivou a transferência de alguns elementos da
Comissão para outros organismos, impossibilitando o funcionamento
da mesma;
Considerando, por fim, o proposto na informação n.º 1110 da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, de 6 de outubro:
Determino o seguinte:
1 — Altero a constituição da Comissão prevista na alínea d) do Despacho n.º 6663/2015, de 3 de junho de 2015, publicado na 2.ª série do
Diário da República, n.º 114, de 15 de junho de 2015, a qual passa a
ter a seguinte composição:
Elementos efetivos:
Presidente: COR Fernando Pedro Teixeira Araújo Albuquerque;
1.º vogal: TCOR Horácio Filipe da Conceição Santos;
2.º vogal: TCOR Manuel Fortunato Mendes Marques;
Secretário: Jurista Maria Margarida Leitão Garcia;
Elementos suplentes:
Vogal suplente: MAJ Luis Miguel Mouta Meireles;
Vogal suplente: CTEN João Luis Reis Fidalgo Neves.

desde 1 de junho de 2000, a categoria de assistente operacional da carreira de Assistente operacional. 2005-2013, Esteve na Secretaria-Geral,
primeiro a desempenhar funções na Secção de Expediente e Arquivo e,
posteriormente no Departamento no Departamento dos Assuntos Jurídicos (atual Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos), exercendo sempre
as mesmas funções. Desde abril de 2013, encontra-se a desempenhar
funções de apoio ao Gabinete do Ministro da Defesa Nacional. Detém
como habilitações literárias e formação profissional: Ensino Básico
completo. Curso de «Internet — da Informação à transação eletrónica»,
pelo INA; Curso de «Técnicas Administrativas Fundamentais», pelo
INA; Curso de «Inglês Geral — Nível I», pelo INA; Curso de «Folha
de Cálculo — Excel (2003)», pelo INA; Curso de «Processador de
texto — Word», pelo INA e o Curso de «Organização e Técnicas de
Arquivo», pelo INA. Detentor de credenciação pelo Gabinete Nacional
de Segurança desde 2008. Possui dois louvores coletivos atribuídos à
Secretaria-Geral pelo Ministro da Defesa Nacional e pelo Secretário-Geral e um louvor individual atribuído Ministro da Defesa Nacional,
em 4 de abril e 23 de julho de 2002, respetivamente.
209249175
Despacho n.º 944/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2, 3 e 4
do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 janeiro,
designo, para exercer as funções de motorista do meu gabinete, Pedro
Miguel Aguiar Matias, Assistente Operacional da Secretaria-Geral do
Ministério da Defesa Nacional, com produção de efeitos desde 26 de
novembro de 2015.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
18 de dezembro de 2015. — O Ministro da Defesa Nacional, José
Alberto de Azeredo Ferreira Lopes.
Nota curricular

18 de dezembro de 2015. — O Ministro da Defesa Nacional, José
Alberto de Azeredo Ferreira Lopes.

Pedro Miguel Aguiar Matias, Assistente Operacional na Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, nasceu na Guarda, em 8 de
setembro de 1978. Possui como habilitações literárias o 9.º ano de
escolaridade e é detentor de carta de condução, categorias A1, B, B1,
C, D, C1, D1.
Exerceu as funções de motorista no Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto e da Defesa Nacional (janeiro de 2012-novembro de 2015).
De 1 de setembro de 2011 a 1 de janeiro de 2012, exerceu as funções
de motorista no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
No decurso da sua atividade profissional exerceu as funções de motorista do Vice-Chefe de Estado-Maior do Exército, no Estado-Maior do
Exército, de 2000 a 2001, do Diretor do Instituto da Defesa Nacional,
de 2001 a 2005, do Presidente do Conselho Coordenador do Ensino
Superior Militar, de 2005 a 2006, do Responsável pela Estrutura de
Missão para os Assuntos do Mar, de 2006 a 2011, e no Centro de Dados
da Defesa, em 2011.
Fez o serviço militar obrigatório no Regimento de Artilharia n.º 5 na
Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia (1998), e no Batalhão dos Serviços
de Transportes (2000).
Na sua formação complementar é detentor do Curso de formação de
condutores CAT «C» (1999), do Curso de Cabos do Exército (2000) e
de Viaturas oficiais (2008).
Possui o Certificado de Condução Defensiva, Económica e Ambiental
(2015).
Foi-lhe concedida a Medalha de comportamento exemplar — grau
bronze (2002), Medalha Defesa Nacional 4.ª Classe (2015), e do seu
processo individual consta um louvor, do Diretor do IDN (2004).
209249231

Nota curricular

Despacho n.º 945/2016

Albano Carreiro Seborro Afonso, Assistente Operacional, nasceu a
25 de abril de 1958. Experiência profissional: Ingressou em 23 de fevereiro de 1981, na antiga Fábrica Militar de Braço de Prata (que veio
a integrar a INDEP — Indústrias Nacionais de Defesa, E. P.), onde se
manteve até 31 de maio de 2000, desempenhando funções na da carreira de operário, no decurso da qual alcançou a categoria de operário
qualificado. Em 1 de junho de 2000, foi requisitado ao QEI/INDEP pela
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, tendo sido integrado
no quadro de pessoal desta entidade em 12 de setembro de 2001. Detém,

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo, para exercer as funções de adjunta do meu gabinete,
a licenciada em Direito Maria Manuel Ribeiro Ferreira Bastos, quadro
da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, com produção de
efeitos desde 7 de dezembro.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.

2 — Mantêm-se válidos os restantes atos, considerandos, autorizações
e delegações expressos no Despacho n.º 6663/2015, de 3 de junho de
2015, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 114, de 15 de
junho de 2015.
17 de dezembro de 2015. — O Ministro da Defesa Nacional, José
Alberto de Azeredo Ferreira Lopes.
209249386
Despacho n.º 943/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo, para exercer as funções de apoio técnico administrativo do meu
gabinete, Albano Carreiro Seborro Afonso, Assistente Operacional da
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, com produção de
efeitos a partir de 26 de novembro de 2015.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo serviço de origem, e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º, a nota curricular do
designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

