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Nota curricular
Maria Beatriz dos Santos Sousa, Assistente Técnica, nasceu em Lisboa
em 11 de maio de 1948.
Habilitações literárias: 2.º ano do ciclo preparatório. 1963, ingressou
na função pública. 1963-1968, prestou serviço nas Oficinas Gerais de
Material de Engenharia, onde desempenhou funções como prestadora de
serviços eventuais, executando todo o trabalho inerente à Secretaria das
referidas Oficinas Gerais. 1968-1982, foi admitida no Depósito Geral
de Adidos como Escriturária-Datilógrafa de 2.ª Classe, desempenhando
funções na Secção de Passagens e Embarques, na Secção de Justiça e
na Comissão Liquidatária, após a extinção da referida Comissão foi
colocada no Depósito Geral de Material de Engenharia. 1982-1984,
desempenhou funções no Depósito Geral de Material de Engenharia,
executando todo o expediente relativo às requisições de material de
engenharia da Região Militar Norte e Região Militar Centro. 1984-2015,
foi requisitada para o Gabinete do Ministro da Defesa Nacional com a
categoria de Escriturária-Datilógrafa Principal, tendo exercido funções de
secretariado no Núcleo de Apoio aos Adjuntos e Assessores. Credenciada
desde 1984. 1986, tomou posse no cargo de Escriturária-Datilógrafa
Principal do QPCE, mantendo-se a situação de requisitada no Gabinete
do Ministro da Defesa Nacional exercendo as funções atrás mencionadas.
1989, foi integrada como Escriturária-Datilógrafa Principal no quadro
comum do Ministério da Defesa Nacional, tendo continuado a exercer
funções no Gabinete, dando apoio de secretariado aos Adjuntos, Assessores e Ajudantes de Campo do Ministro e do Secretário de Estado da
Defesa Nacional. De 1990, até à presente data, encontrava-se exercer
funções no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional e do Secretário
de Estado Adjunto da Defesa Nacional, prestando igualmente apoio aos
Adjuntos e Assessores. De 16 a 19 de maio de 1994, frequentou o Curso
de Habilitação para Promoção a Terceiro-Oficial, na Secretaria-Geral
do Ministério da Defesa Nacional.
Formação profissional: frequentou vários cursos entre os quais: Curso
Office Power, Utilização dos Módulos e Tratamento de Texto Básico;
Curso Word 6.0 — Básico; Curso Word 7.0 — Avançado; Curso Excel
7.0 — Básico; Curso Excel 7.0 — Avançado; Curso «SmartDocs V.3».
Entre 1971 e 2011 foram-lhe atribuídos 16 louvores individuais e
3 coletivos. Possui a Medalha da Defesa Nacional de 4.ª Classe.
209249612
Despacho n.º 950/2016
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, António
Joaquim Fernandes Gonçalves, Assistente Operacional da SecretariaGeral 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
António Joaquim Fernandes Gonçalves nasceu em Carção, Vimioso,
Bragança, a 28 de agosto 1955. Possui como Habilitações literárias o
6.º ano de escolaridade. É Assistente Operacional da Secretaria-Geral
do Ministério da Defesa Nacional. Possui carta de condução categorias
B, C, BE, CE. Profissionalmente exerceu as funções de motorista no
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional (1994 a 2015), motorista no
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa Nacional (1990 a 1994);
Segurança do EMGFA, no edifício do MDN (1981 a 1990); Rececionista
na Manutenção Militar (1977 a 1981); e Militar 2º Cabo, do Regimento
de Comandos (1976 a 1977). Frequentou o curso de primeiros socorros
da Cruz Vermelha Portuguesa e o curso de CTTV da Siemens. Possui
o certificado de atendimento ao público, da Direção-geral da Administração Pública. Possui ainda vários louvores de ex-Ministros da Defesa
Nacional, e medalha da Defesa de 4ª classe atribuída pelo Ministro da
Defesa Nacional.
209249848
Despacho n.º 951/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2, 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 pessoal auxiliar do meu gabinete,

José Firmino Pereira de Matos, 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 pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, na parte
que corresponde ao vencimento de origem, e pelo orçamento do meu
gabinete, nos termos do disposto no n.º 14 do artigo 13.º do mencionado
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
José Firmino Pereira Matos nasceu em Viana do Castelo em 28 de
abril 1968. Possui como Habilitações literárias o 9.º ano de escolaridade.
É Assistente Operacional da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa
Nacional. Possui carta de condução categorias B e C. No seu percurso
profissional, em 1992 entrou para a Função Pública, exercendo as funções de Motorista, tendo como principais funções o transporte de altas
individualidades nacionais e estrangeiras. Entre 1990 a 1992 foi militar
do Exercito Português, prestando serviço no EMGFA e Gabinete do
Ministro da Defesa. Entre 1982 a 1990 exerceu, entre outras, a função
de canteiro, Maquinista de Corte e Acabamentos.
Possui vários cursos, entre os quais: Certificado de Formação Profissional de Técnicas de Condução — Ministrado pela Unidade Especial de Polícia; Certificado Desafio da Mudança; Curso de Condução
Defensiva — PSP. Possui 13 Louvores individuais e a Medalha de
Defesa Nacional 4.ª Classe.
209248924
Despacho n.º 952/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2, 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 pessoal auxiliar do meu gabinete,
João Lourenço Martins Teófilo Lage, Assistente Operacional do Instituto
da Defesa Nacional 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
pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, na parte que corresponde ao vencimento de origem, e pelo orçamento do meu gabinete,
nos termos do disposto no 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
João Lourenço Martins Teófilo Laje nasceu em Peniche, em 8 de junho
de 1951. É Assistente Operacional do Instituto da Defesa Nacional do
Ministério da Defesa Nacional.
Possui como Habilitações literárias o 4.º ano de escolaridade. Possui
carta de condução categorias B, C e D. No seu percurso profissional, em
1983 ingressou na Função Pública, tendo como função de Contínuo, na
Escola Primária Manuel da Maia. De 1991 a 1995, exerceu as funções
de motorista na Inspeção-Geral e Auditoria de Gestão, do Ministério
da Agricultura. De 1995 a 2000, exerceu as funções de motorista no
Instituto da Defesa Nacional. De 2000 a 2002, foi nomeado motorista
do Ministro da Administração Interna. De 2002 a 2006, exerceu funções
de motorista no Instituto da Defesa Nacional. De 2006 a 2009, exerceu
funções de motorista no gabinete do Ministro da Defesa Nacional. De
2009 até à presente data exerceu as funções de contínuo no Gabinete do
Ministro da Defesa Nacional. Possui 2 Louvores individuais.
209248876
Despacho n.º 953/2016
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 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 janeiro,
designo, para exercer as funções de motorista do meu gabinete, João
Carlos Paixão Patrício, Assistente Operacional da Secretaria-Geral do

