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gabinete, Margarida Maria Caeiro Canhoto Pinto, Assistente Técnica
da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, com produção
de efeitos desde 15 de outubro de 2018.
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.
23 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
Margarida Maria Caeiro Canhoto Pinto, Assistente Técnica, da
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, nasceu a 5 de maio
de 1964, na freguesia de Cano, concelho de Sousel. Possui o 12.º ano de
escolaridade. Desde 2012 até à presente data, encontra-se a desempenhar
funções no apoio ao gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
Anteriormente, foi nomeada para prestação de tarefas de apoio
administrativo ao gabinete do Ministro e do Secretário de Estado da
Defesa Nacional (1991); esteve colocada na Secção de Expediente e
Arquivo da Secretaria-Geral (1995-1997); exerceu funções na Unidade
de Vencimentos (2005-2012). Possui formação Profissional diversificada, nomeadamente: curso de Datilografia; Introdução à Administração Pública; Fundamentos de Rede Windows NT e Intranet; Ambiente
Windows; Congresso da Modernização Administrativa; Segurança de
Matérias Classificadas; Regime de Férias, faltas e Licenças; introdução
ao Arquivo e Documentação Digitais; Sistema de Gestão de Recursos
Humanos; SRH — Adaptação do Novo regime de Vínculos, Carreiras
e Remunerações; Procedimento e Processo Administrativo.
311886098
Despacho n.º 12219/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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 como técnico-especialista, para exercer funções de
assessoria militar no meu gabinete assegurando a ligação ao Exército,
o Tenente-Coronel José Carlos Pinto Mimoso, com produção de efeitos
a 15 de outubro de 2018.
2 — Para efeitos do disposto nos n.os 6, 8, 12, e 13 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o estatuto remuneratório do
designado é o dos adjuntos, sendo os encargos com a remuneração de
origem assegurados pelo Exército e o remanescente pelo orçamento
do meu gabinete.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 janeiro, 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.
23 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
O Tenente-Coronel José Carlos Pinto Mimoso é Mestre em Ciências
Militares (Artilharia) pela Academia Militar. É ainda pós-graduado em
Relações Internacionais, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas; em Estudos da Paz e da Guerra, pela Universidade Autónoma
de Lisboa; em História Moderna e Contemporânea, pelo ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa. É mestre em Military Art and Science no
Command and General Staff College (EUA).
Na sua formação militar destacam-se, entre outros, o Curso de Estado-Maior e os cursos de Air Defense Artillery Officer Advanced Course e
o Command and General Staff Course, ambos frequentados nos Estados
Unidos da América. Prestou serviço no Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, no Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1 (Queluz), no Regimento de Artilharia n.º 4 (Leiria) e no Gabinete do Chefe do
Estado-Maior do Exército, onde desempenhou diversas funções de comando, chefia e formação. Após ter concluído o Curso de Estado-Maior
Conjunto, foi professor no Instituto de Estudos Superiores Militares, na
área de Ensino Específico do Exército. Na Brigada Mecanizada (Santa
Margarida), desempenhou as funções de 2.º Comandante do Grupo de
Artilharia de Campanha; na Brigada de Intervenção, desempenhou as
funções de Comandante do Grupo de Artilharia de Campanha, do Regimento de Artilharia n.º 5 (Vendas Novas). Desde setembro de 2017
desempenhou as funções de assessor militar do Ministro da Defesa
Nacional.
311848416

Despacho n.º 12220/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 janeiro, designo, para exercer as funções de secretária pessoal
no meu Gabinete, Isabel Cristina da Cruz Flores Correia Marcelo, com
produção de efeitos desde 22 de outubro de 2018.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente
despacho.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.
Nota Curricular
Isabel Cristina da Cruz Flores Correia Marcelo nasceu a 17 de janeiro
de 1967, em Lisboa.
Entre 1995-2018 foi Secretária Pessoal dos membros do Governo
para a área da Cultura (Ministros e Secretários de Estado).
Anteriormente, foi Secretária do Comissário-Geral da Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses
(1990-1995) e Escriturária/Datilógrafa na Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (1987-1990).
311885888
Despacho n.º 12221/2018
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 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, Albano Carreiro Seborro Afonso, Assistente Operacional da
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, com produção de
efeitos desde 15 de outubro de 2018.
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 mencionado 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.
23 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
Albano Carreiro Seborro Afonso, Assistente Operacional, nasceu a 25
de abril de 1958. 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 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, desde 1 de junho de 2000, a categoria
de assistente operacional da carreira de Assistente operacional. Em
2005-2013, esteve na Secretaria-Geral, primeiro a desempenhar funções
na Secção de Expediente e Arquivo e, posteriormente, no Departamento
dos Assuntos Jurídicos (atual Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos). Desde abril de 2013, encontra-se a desempenhar funções de apoio
ao Gabinete do Ministro da Defesa Nacional. Detém o ensino básico
completo e as seguintes formações: 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 dois louvores individuais atribuídos pelo Ministro
da Defesa Nacional.
311886073
Despacho n.º 12222/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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 como técnico especialista, para exercer funções
da área da sua especialidade, o licenciado em Economia Diogo Nuno
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Maltez de Freitas, quadro da Direção-Geral do Tribunal de Contas, com
produção de efeitos a 15 de outubro de 2018.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é equivalente ao estabelecido
para o cargo de adjunto.
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.
23 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.

da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, com produção
de efeitos desde 15 de outubro de 2018.
2 — Os encargos com a remuneração da designada 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 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.

Nota curricular

26 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.

Diogo Nuno Maltez de Freitas nasceu a 8 de julho de 1977, em Lisboa, é licenciado em Economia, pelo Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa — ISCTE (2000), detendo uma Pós-Graduação
em Gestão Fiscal das Organizações, pelo Instituto Superior de Economia
e Gestão — ISEG (2003).
Desempenhou, desde janeiro de 2018, as funções de técnico especialista no gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
Entre abril de 2003 e janeiro de 2018 foi técnico verificador superior,
do corpo especial de fiscalização e controlo da Direção-Geral do Tribunal de Contas, tendo realizado auditorias nas áreas do Ambiente, Setor
Empresarial Local, Saúde e Defesa. Iniciou a sua carreira em março
de 2000, como técnico de administração tributária adjunto, na então
Direção-Geral dos Impostos (atual Autoridade Tributária e Aduaneira),
onde exerceu funções até março de 2003.
Foi-lhe atribuída, em 2018, Medalha da Defesa Nacional 2.ª classe.
311886032
Despacho n.º 12223/2018
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 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, Judite Maria Faria Salvador, Assistente Técnico da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, com produção de efeitos desde
15 de outubro de 2018.
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.
23 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
Judite Maria Faria Salvador, Assistente Técnico, nasceu em Lisboa,
a 6 de abril de 1958. Possui o 12.º ano de escolaridade.
Desde agosto de 2009 até à presente data, exerceu funções no gabinete
do Ministro da Defesa Nacional e do Secretário de Estado.
Anteriormente, exerceu funções na Central de Compras Ministério
da Defesa Nacional, (2007-2009); na Divisão de Pessoal e Expediente
da Direção de Serviços Administrativa e Financeira do Instituto do
Desporto de Portugal (2006); na Direção Serviços Administrativos Financeiros e Patrimoniais — Secção Conferência, da Secretaria-Geral do
MDN (2003-2006); no Instituto Superior de Agronomia, na área de alunos — Departamento de Pós-Graduação (2002-2003); na Universidade
Aberta, exerceu funções no gabinete de formação profissional (2002); na
Escola Secundária de D. João de Castro, com funções na área de alunos
do ensino secundário (2000-2002); na Inspeção-Geral da Educação,
a exercer funções nas áreas de expediente e de pessoal (1999-2000).
Possui formação profissional variada, nomeadamente: Curso de formação «Procedimento e Processo Administrativo»; Curso de «Arquivo e
Documento Digital: Como Gerir e Preservar»; Curso de «Introdução ao
Arquivo e Documentação Digitais»; Curso «Técnicas de Secretariado»;
Curso de «Organização e Técnicas de Arquivo»; Curso de «Comunicação» e Curso de «Tratamento de Texto».
No seu processo individual encontram-se vários Louvores.
311886162
Despacho n.º 12224/2018
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 pessoal auxiliar do meu gabinete,
Maria de Lurdes de Sousa Maciel Vozone Silva, Assistente Operacional

Nota Curricular
Maria de Lurdes de Sousa Maciel Vozone Silva, Assistente Operacional, nasceu em Barcelos em 8 de outubro de 1954. Possui como
habilitações literárias o 9.º ano de escolaridade. De 1972 até 1988,
desempenhou funções de escriturária de 1.ª classe no ramo automóvel,
desempenhando funções de elaboração e manutenção de arquivo, receção, confirmação e registo de documentos, atendimento telefónico, elaboração de ofícios para entidades congéneres, agendamento de reuniões,
elaboração de atas, receção e distribuição de expediente e elaboração
de perfuração mecanográfica em equipamento IBM. De 1989 até 1990,
criou o seu próprio negócio, como empresária em nome individual, tendo
como principais funções o controlo e manutenção de stocks, aquisição
e reposição de material, estudo sobre carências de mercado, relações
públicas com clientes e fornecedores e gestão das contas correntes. Em
1991 ingressou no mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministro da
Defesa Nacional, como Auxiliar de Serviços, sendo requisitada para os
Gabinetes do Ministro da Defesa Nacional e do Secretário de Estado,
passando a desempenhar funções na Copa, tendo como principais funções
serviços de hotelaria, gestão e controlo de stock de material inerente à
função, controle de instalação e manutenção de limpeza e apoio a reuniões. Frequentou vários cursos, entre os quais o curso de datilografia
profissional, curso de perfuração mecanográfica, seminário sobre o novo
SIADAP e formação em protocolo no serviço de mesa. Possui vários
Louvores e a Medalha Defesa Nacional 4.ª Classe.
311885799
Despacho n.º 12225/2018
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 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
15 de outubro de 2018.
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.
26 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.
Nota Curricular
José Firmino Pereira Matos nasceu em Viana do Castelo em 28 de
abril de 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.
Desempenhou, desde novembro de 2015, as funções de pessoal auxiliar no gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
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 Espe-

