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Secção de Pessoal nomeadamente organização de processos individuais,
análise dos processos de comparticipação de subsídios de estudo para os
Serviços Sociais da P.C.M, bem como inscrições e todas as alterações
referentes aos beneficiários, assiduidade, receção e registo de documentação através do programa informático de controlos de documentos.
2005-2012, exerceu funções na Unidade de Vencimentos, tratando do
processamento de vencimentos (inserção de todos os abonos e descontos
relativos aos funcionários); horas extraordinárias; guias de reposição;
guias de vencimentos; elaboração de declarações; emissão de certidões
(Segurança Social e Finanças), atendimento telefónico e presencial.
2012 até à presente data, encontra-se desempenhar funções no apoio ao
gabinete do Ministro da Defesa Nacional. Formação Profissional: curso
de Datilografia; curso de MS-DOS, Windows 6.0 (30h); Introdução à
Administração Pública (90h); Fundamentos de Rede Windows NT e
Intranet (12h); Ambiente Windows (144h); Congresso da Modernização
Administrativa (2 dias); Segurança de Matérias Classificadas (15h);
Segurança de Matérias Classificadas (24h); Regime de Férias, faltas e
Licenças (30h); Instrução de Processos Relativos a Acidentes em Serviço
e Doenças Profissionais (30h); introdução ao Arquivo e Documentação
Digitais (18h); Suplementos Remuneratórios e Outros Abonos (18h);
Abonos e Regalias Sociais (30h); a Nova proteção Social na Administração Pública (18h); Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SRH-30h);
SRH — Adaptação do Novo regime de Vínculos Carreiras e Remunerações (6h); Procedimento e Processo Administrativo (11h); Proteção na
Maternidade, Paternidade e Adoção — Parentalidade (18h).
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Despacho n.º 1581/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2, 3 do
artigo 11.º e do 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, Maria de Fátima de Jesus Antunes, Assistente Técnico
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 da designada 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 da designada 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
Maria de Fátima de Jesus Antunes, Assistente Técnico, nasceu na
Freguesia do Marmeleiro, Concelho da Sertã, em 20 de agosto de 1958.
Habilitações Literárias o 12.º ano de escolaridade. Experiência Profissional: 1973, Ingressou como Auxiliar de Serviços no Laboratório
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos onde se manteve até
1980. De 1980-1993, esteve colocada na INDEP (Indústrias Nacionais
de Defesa, E. P.) exercendo funções como empregada de refeitório e
bar/verificadora de fabrico. De 1994-1996, foi requisitada ao QEI/INDEP
pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional e colocada na
Direção-Geral de Pessoal do Ministério da Defesa Nacional a exercer
funções de Assistente Administrativa. De 1996-1998, foi colocada no
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, a exercer funções de Assistente
Administrativa. De 1998-1999, esteve no Gabinete de Comunicação e
Relações Públicas como 3.º Oficial, exercendo funções de secretariado
e apoio ao Diretor do Gabinete. 1999, ingressa no quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional com a categoria
de Assistente Administrativa Principal, escalão 4, índice 245, ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 152/98, de 6 de junho. A 15 de abril de 2002, foi
nomeada com a categoria de Assistente Administrativa Especialista,
escalão 2, índice 280, ao abrigo do Despacho n.º 9336/2002, de 08 de
maio de 2002. 2006, foi exercer funções na Área de Relações Públicas e
Organização de Eventos no Gabinete de Comunicação e Relações Públicas na Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, tendo como
funções a organização das Visitas do MDN/SEADN em Portugal; Visitas
de MDN/SEADN ao Estrangeiro; Reuniões; Cerimónias de Tomada de
Posse; Cedências de Espaço do Forte S. Julião da Barra; atualização da
Base de Dados de protocolo e livro de Entidades Protocolares; atualização mensal das existências do catálogo de ofertas institucionais; atualização da Base de Dados fotográfica de eventos; economato protocolar;
atendimento telefónico, dados e presencial e acolhimento. Desde 5 de
dezembro de 2012, exerce funções na Unidade Ministerial de Compras
na Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, tendo como funções na Área do Aprovisionamento, aquisições de Bens e Serviços em
sistema SIG no âmbito da Contratação Pública. Formação Profissional:

frequentou vários cursos de formação profissional entre os quais, curso
de formação base em Microinformática: MS-DOS, Windows, WinWord
6.0; curso de Windows 95; curso de Excel 7.0-Básico; curso de Word
7.0-Básico; curso de atendimento ao público; curso de inglês básico 0;
curso de inglês básico 1; curso de técnicas de secretariado; curso de
inglês para contactos com o público; curso de protocolo empresarial e
organização de eventos e curso de Word 7.0 básico. Possui 4 louvores
coletivos e 6 individuais.
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Marinha
Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Portaria n.º 17/2016
O Dr. João Abel da Fonseca vai cessar, no final do corrente ano, as
funções de Secretário da Classe de História Marítima da Academia de
Marinha, que vem desempenhando desde 2003.
Tendo ingressado na Academia de Marinha, em 1997 como membro
correspondente, ascendeu à categoria de efetivo em 2003 e à de emérito
em 2012.
No âmbito daquele cargo, participou ativamente na organização e
coordenação de sete simpósios de História Marítima e de onze sessões
culturais conjuntas com o Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, a
que se dedicou com empenho e eficiência.
De realçar o importante contributo que prestou também na elaboração
de programas de atividades da Academia, em que evidenciou a sua vasta
cultura e apurada sensibilidade para os assuntos académicos, assim como
a colaboração prestada na revisão das “Memórias” de 2005 a 2012, das
Atas dos simpósios de História Marítima de 2005 a 2013, bem como
de outras publicações da Academia.
Académico sempre muito interveniente, apresentou trinta e cinco
comunicações na Academia, ou no seu âmbito, e outras em vários fora,
como convidado.
Assim, considero de inteira justiça louvar o Dr. João Abel da Fonseca, sublinhando a sua grande disponibilidade, capacidade de trabalho,
proatividade e entrega aos diversificados assuntos da vida da Academia
para a qual disponibilizou a vasta cultura de que é detentor, amplos
conhecimentos do meio académico e múltiplas competências, o que lhe
permitiu desempenhar as funções de Secretário da Classe de História
Marítima com elevado mérito, muito contribuindo para o prestigiado
cumprimento da missão da Academia de Marinha e, consequentemente,
da Marinha, é com muita satisfação que, lhe concedo a Medalha Naval
de Vasco da Gama.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 49052
de 11 de junho de 1969, o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada
determina o seguinte:
Artigo único
É concedida a Medalha Naval de “Vasco da Gama” ao Dr. João Abel
da Fonseca.
06-01-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís
Manuel Fourneaux Macieira Fragoso, Almirante.
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Portaria n.º 18/2016
O Capitão-de-mar-e-guerra, na situação de reforma, José Manuel
Malhão Pereira desempenha as funções de Secretário da Classe de Artes,
Letras e Ciências da Academia de Marinha, desde 2001, para as quais
tem sido sucessivamente eleito pela Assembleia dos Académicos.
No exercício voluntário dessas funções, o Capitão-de-mar-e-guerra
Malhão Pereira tem, em coerência com a sua longa carreira naval,
demonstrado elevada dedicação, grande competência e, sobretudo, um
invulgar acervo de conhecimentos sobre a história das ciências náuticas
que, sucessivamente, acrescenta com um constante esforço de investigação, pautado pelo rigor e apoiado pela invulgar experiência prática
de que é detentor.
Na verdade, é um perito de renome internacional sobre a evolução
histórica da arte e da ciência da navegação à vela, incluindo nela um
enorme elenco de matérias só especificável pela consulta longa e detalhada da sua vasta obra publicada.
A Academia de Marinha tem usufruído desse saber e da capacidade
para o divulgar, quer através dos livros em que tem participado, quer
das muitas conferências que apresentou. Apenas na Academia fez um
elevado número de intervenções como o demonstra os 32 trabalhos já
publicados, mas também tem sido muito vasto esse tipo de atividade

