MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
4.ª SÉRIE
N.º 01/30 DE ABRIL DE 2017
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea a) do
n.º 2 do artigo 26.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º, do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo
diploma legal, o Prof. Dr. Jorge Manuel Alves de Faria.
(Despacho 23jan17)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 e alínea d) do
n.º 2 do artigo 26.º, no n.º 2 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º, do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma, a Ass Tecn (92043977)
Maria Teresa Coelho Lança.
(Despacho 24fev17)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerada ao abrigo do artigo 25.º do
mesmo Decreto a Ass Tecn (92015486) Maria Conceição Caldas Sousa Rebelo.
(Despacho 17fev17)

Louvores
Considerando que ao longo dos últimos três anos o Prof. Dr. Jorge Manuel Alves de Faria,
Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, manteve e incentivou nos seus colaboradores, um
excelente relacionamento institucional entre o Município e as autoridades militares, de que resultou honra
e lustre para o Exército.
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Reconhecendo a sua permanente disponibilidade, que sempre se traduziu numa colaboração e
presença constante, quer na vertente institucional como na relação pessoal, traduzida em elevada
cordialidade, respeito e consideração para com os militares e civis do Regimento de Manutenção e no seu
Comandante.
Considerando os apoios prestados para as mais variadas atividades da vida diária do Regimento de
Manutenção, de entre os quais se destacam, nomeadamente, a manutenção e melhoria das infraestruturas
da rede de águas, de saneamento e pavimentação dos arruamentos; no apoio na colocação da iluminação
na árvore de Natal da Unidade e convite encetado ao Regimento para participar no V Concurso de Natal
na Cidade – Presépios e Coroas de Natal, que culminou com a entrega de prémios no dia 9 de janeiro de
2016 no Cineteatro do Entroncamento; na criação de condições na rotunda próxima à Unidade, para a
participação na Festa da Flor, envolvendo esta Unidade militar na agenda cultural e recreativa da cidade
do Entroncamento; na cedência de espaço nas Festas de S. João e da Cidade do Entroncamento, para o
Regimento de Manutenção participar com uma exposição de equipamentos e viaturas na Praça Marechal
Carmona, proporcionando a divulgação das principais atividades desenvolvidas pela Unidade e a
divulgação do Exército junto da comunidade da cidade do Entroncamento.
Verificando também a mesma dedicação e o imprescindível apoio como interlocutor entre as forças
vivas da Cidade do Entroncamento e o Regimento de Manutenção.
De realçar o apoio prestado para a realização das cerimónias militares, nomeadamente dias de
comemoração do aniversário do Regimento e do Serviço de Material do Exército na cedência de espaços
públicos, apoio de som, regulação do trânsito, limpeza mecânica dos arruamentos, parques de
estacionamentos, o embelezar de espaços exteriores através de floreiras e vasos ornamentais; é
igualmente de enaltecer a colaboração do Prof. Dr. Jorge Faria no lançamento do livro e inauguração da
Exposição no Museu Nacional Ferroviário, sobre o Tenente-General Bartholomeu da Costa, patrono do
Serviço de Material, na impressão e distribuição de flyers e cartazes, que contribuíram para a divulgação
das comemorações e decorressem com elevado brio, solenidade e distinção.
É ainda patente a sua estreita colaboração com o Regimento, através do protocolo por si estabelecido
com o mesmo, disponibilizando as infraestruturas desportivas municipais aos militares, nomeadamente o
campo de ténis, campo sintético de futebol de 11, pavilhão desportivo e piscinas municipais.
Identificando o contributo para a realização de diversas atividades culturais, das quais se destacam
o recital de piano aberto à população da Cidade do Entroncamento na Igreja de Nossa Senhora de Fátima
e o concerto da Banda Sinfónica do Exército no Pavilhão Municipal do Entroncamento, permitindo o
envolvimento do Regimento de Manutenção na agenda cultural do Município, dignificando assim a
imagem desta Unidade e do Exército.
Reconhecendo-se, igualmente, o contributo inestimável do Prof. Dr. Jorge Faria para a divulgação
da ação relevante do Exército na comunidade local, bem como a relevância do papel das Forças Armadas
junto da sociedade, através da divulgação das atividades do Regimento, aquando da interação dos seus
Munícipes, o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, tem por diversas ocasiões enaltecido a
inestimável cooperação do Regimento de Manutenção em prol da comunidade que preside.
23 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.
Louvo a Ass Tecn (92043977) Maria Teresa Coelho Lança por no âmbito técnico-profissional,
ter revelado elevada competência, pela forma dedicada e leal com que desempenhou, ao longo da sua
longa carreira, de 45 anos ao serviço do Exército, todas as funções para as quais foi nomeada.
Iniciou a sua carreira em 19 de janeiro de 1972, no desempenho de funções no Laboratório Militar de
Produtos Químicos e Farmacêutico, tendo mais tarde desempenhado funções no Comando Territorial
Independente da Guiné, entre 1973 e 1977, bem como no Batalhão de Caçadores N.º 5, entre 1977 e 1979.
Colocada no Estado-Maior do Exército em 9 de abril de 1979, é de realçar, o seu desempenho nas
funções de Assistente Administrativa, na 6.ª Repartição, posteriormente, na Divisão de Instrução e na
Divisão de Pessoal, pautando-se em permanência pela esmerada educação, desenvolvimento de
excelentes relações humanas e de trabalho, empenhamento no cumprimento das tarefas que lhe foram
confiadas, o que, associado a um permanente sentido do dever e da disciplina, a par de um elevado bom
senso, a tornaram numa inestimável colaboradora.
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Do conjunto de atividades desenvolvidas pela Assistente Técnica Maria Teresa Lança, destaca-se
pela sua importância, o seu contributo na instalação da Secretaria do Estado-Maior Coordenador como
órgão único do Estado-Maior do Exército, em que a sua atividade se centrou na gestão do arquivo.
Nos anos recentes, nas funções de Assistente Administrativa no Centro de Gestão Documental da
Unidade de Apoio do Estado Maior do Exército, tendo à sua responsabilidade o arquivo de documentos,
físicos e digitais, foi mais uma vez evidente, o extraordinário desempenho e a significativa experiência,
que sempre colocou ao serviço do desejado bom funcionamento e da exigida eficiência organizacional.
A Assistente Técnica Maria Teresa Lança de relevantes qualidades pessoais, cumpridora, assídua e
pontual, pautou sempre o seu relacionamento pelas normas da dedicação e da cordialidade, promovendo
em permanência, com todos os que com ela privaram, um excelente ambiente de trabalho, a que soube
sempre juntar uma permanente disponibilidade, generosidade e espírito de cooperação, em todas as
atividades desenvolvidas.
Pelas qualidades já enunciadas, e pela excelente ação desenvolvida, a Assistente Técnica Maria
Teresa Lança, tornou-se digna do respeito, consideração e estima de todos, sendo de inteira justiça,
reconhecer publicamente os serviços por si prestados, e considerar os mesmos como relevantes e de
elevado mérito, por terem contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército e do Exército.
24 de fevereiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.

II — ADMISSÕES
Nomeações e Contratos
Despacho (extrato) n.º 2 444/2017
Por despacho de 14 de novembro de 2016 do Exmo. TGen AGE:
É o Prof. Dr. Jorge Armando de Pinheiro Simão, pertencente ao Mapa de Pessoal Civil do
Exército/Academia Militar, contratado por tempo indeterminado (CTFPTI), por um período experimental
de cinco anos, em regime de dedicação exclusiva, na categoria de professor auxiliar, com a remuneração
base mensal de 3.437,34€, correspondente ao 2.º escalão, índice 210, nível remuneratório 58/59, da
carreira docente universitária, por obtenção do grau de doutor, com efeitos a 1 de outubro de 2016, nos
termos do n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010,
de 13 de maio, que procede à alteração do ECDU, conjugado com o artigo 25.º do ECDU, na sua atual
redação.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
27 de dezembro de 2016. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 58, 22mar17)

Despacho (extrato) n.º 2 445/2017
Por despacho de 28 de setembro de 2016 do Exmo. TGen AGE, é autorizada a renovação do
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, a tempo parcial de 60 %, no Mapa
de Pessoal Civil do Exército, para o exercício de funções na Academia Militar, do Prof. Aux. convidado,
António Carlos Rainha Perry da Câmara, com efeitos a 1 de setembro de 2016, nos termos dos
artigos 15.º e 31.º do ECDU, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto e pela Lei
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n.º 8/2010, de 13 de maio, conjugado com o Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de
Pessoal Docente Civil da Academia Militar, de 28 de maio de 2015, n.º 2 do artigo 33.º e alínea e) do
artigo 35.º, sendo remunerado a 60 % do 4.º escalão, índice 245 (nível remuneratório 43/44), da categoria
de professor auxiliar, em regime de tempo integral, da carreira docente universitária, a que corresponde
uma remuneração base mensal de 1.604,09€.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
06 de fevereiro de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 58, 22mar17)


III — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Ingressos no Quadro
Aviso (extrato) n.º 2 997/2017
Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho de 20 de
dezembro de 2016, do Tenente-General Ajudante General do Exército, os trabalhadores abaixo indicados
concluíram com sucesso o período experimental na carreira e categoria de técnico superior, com as
avaliações finais abaixo discriminadas, na sequência da celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com o Exército.
Carreira

NM

Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior

(01763201)
(01168201)
(01294398)
(04615799)
(18526691)
(12661797)
(00787503)
(13510301)
(00264699)
(00512998)
(03214898)
(05014901)

Nome

Avaliação final
(0-20 valores)

Carla Patrícia Guimarães de Sousa
Mariana Silva Branco de Andrade
Eufrásia Georgina Neto Correia
Jorge Manuel da Silva Tarroso Gomes
Maria João Lima Mendonça Prada
Sílvia Filipe Nogueira Corais
Susana Thenaisie Galiza
João da Silva Pedro
Hugo de Carvalho Osório Ribeiro de Figueiredo
Vanda Cristina Lourenço Farinha
Ana Rita Alpendre Diogo
Anabela Leite Gonçalves

17,75
17,75
18,00
18,00
14,00
18,38
18,00
18,60
16,00
17,70
17,90
18,63

28 de dezembro de 2016. — O Chefe de Repartição, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 58, 22mar17)

Aviso (extrato) n.º 2 998/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se
público que, por despacho de 16 de agosto de 2016 do Tenente-General Ajudante-General do Exército,
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foi autorizada a consolidação da mobilidade na carreira e na categoria de Assistente Operacional, no
Mapa de Pessoal Civil do Exército, com efeitos a 1 de setembro de 2016, mantendo as mesmas condições,
os seguintes trabalhadores:
Nome

Carreira/Categoria

Serafim Abílio Moreira da Silva
António Manuel Caveira Leal
Sofia Rosa Caveira Leal

Posição remuneratória
e nível remuneratório
Posição 7.ª/8.ª — Nível 7 e 8.
Posição 8.ª/9.ª — Nível 8 e 9.
Posição 6.ª/7.ª — Nível 6 e 7.

Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

20 de fevereiro de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 58, 22mar17)

Aviso (extrato) n.º 3 559/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se
público que, por despacho de 16 de agosto de 2016 do Tenente-General Ajudante General do Exército, foi
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria do Tec. Sup. José Miguel Fontes dos Santos
Mendes, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, com efeitos a 1 de setembro de 2016, mantendo a mesma
posição remuneratória da situação jurídico-funcional de origem.
20 de fevereiro de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 68, 05abr17)


IV — PENSÕES E APOSENTAÇÕES
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro
(Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados
que, a partir dos meses que abaixo se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa
Geral de Aposentações:
01 de fevereiro de 2017
Nome

Função

José Gomes Fonseca
Maria Hermínia Fernanda Figueiredo Lima
Ornelas
Maria Margarida Andrade Ferreira

U/E/O

Pensão

Assistente Técnico
Assistente Técnica

DFin
DFin

€ 1 081,33
€ 811,46

Assistente Operacional

DFin

€

340,65

(Aviso n.º 226/17, DR, 2.ª série, n.º 05, 06jan17)

01 de março de 2017
Nome

Função

Maria Teresa Coelho Lança

Assistente Técnica

U/E/O
DFin

Pensão
€ 1 046,76
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Lídia Anjos Lopes Vieira
Maria Fátima Maia Joaquim Soares
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U/E/O

Assistente Operacional
Assistente Operacional

DFin
DFin

Pensão
€ 714,93
€ 280,42

(Aviso n.º 1 403/17, DR, 2.ª série, n.º 26, 06fev17)

01 de abril de 2017
Nome

Função

Américo Pascoal Curto
Carolina Conceição Ribeiro Loureiro
Idalina Ribeiro Cardador
Maria Fátima Pedras Pestana Correia
Maria Lucinda Jesus Barata

U/E/O

Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 718,69
€ 474,77
€ 508,07
€ 559,42
€ 669,31

(Aviso n.º 2 317/17, DR, 2.ª série, n.º 47, 07mar17)

01 de maio de 2017
Nome

Função

Leonor Conceição Barroso Fernandes
Santos
Fernanda Paula Lopes Pereira
Luísa Maria Carvalho Silva Pinto
Maria Helena Moreira Cunha Ávida
Maria Lourdes Silva Oliveira
Olga Maria Pereira Luz Chorincas

U/E/O

Pensão

Assistente Técnica

DFin

€ 1 183,18

Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

€
€
€
€
€

408,09
408,09
342,17
580,71
408,09

(Aviso n.º 3 624/17, DR, 2.ª série, n.º 69, 06abr17)


V — DECLARAÇÕES
Despacho (extrato) n.º 2 446/2017
Por despacho de 14 de fevereiro de 2017 do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército:
Foi autorizada a equiparação a bolseiro, por um ano, com efeitos a 13 de fevereiro de 2017, à
Professora dos ensinos básico e secundário do Mapa de Pessoal Civil do Exército/Academia Militar,
Maria de Lurdes Mendes Antunes Beltrão Loureiro, com dispensa total da sua atividade laboral e
manutenção da respetiva remuneração mensal auferida, com a finalidade de concluir a tese de
doutoramento intitulada “O Instituto de Odivelas: a educação feminina entre a tradição e o sucesso
escolar” nos termos conjugados do n.º 1 do artigo 110.º do Estatuto da Carreira Docente, na redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, com o n.º 1 dos artigos 1.º, 2.º e 3.º do Decreto -Lei
n.º 272/88, de 3 de agosto.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
20 de fevereiro de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 58, 22mar17)
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Despacho (extrato) n.º 2 526/2017
Por despacho de 23 de fevereiro de 2017 do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do
Exército, foi autorizada a renovação da equiparação a bolseiro, por um ano letivo (2017/2018), ao
Professor dos ensinos básico e secundário do Mapa de Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, Marco
Paulo Fortunato Arrifes, com dispensa total da sua atividade laboral e manutenção da respetiva
remuneração mensal auferida, com a finalidade de concluir a tese de doutoramento intitulada “As
Campanhas de Pacificação em Angola e a Teoria Geral do Comando Holístico da Guerra”, nos termos
conjugados do n.º 1 do artigo 110.º do Estatuto da Carreira Docente, na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, com o n.º 1 dos artigos 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de
agosto.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
24 de fevereiro de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 61, 27mar17)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Frederico José Rovisco Duarte, General.
Está conforme:

31 de agosto de 2017
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército
Em funções de Comandante do Pessoal

José António Carneiro Rodrigues da Costa, Tenente-General.
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N.º 02/31 DE AGOSTO DE 2017
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 e alínea d) do
n.º 2 do artigo 26.º, no n.º 2 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao artigo do artigo 25.º do mesmo diploma, a Ass Tecn
(92008586) Maria Fátima Nunes Vieira Campos.
(Despacho 28abr16)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro de 2002, por terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, os seguintes civis:
Ass

Op (91001515)

José Manuel Gonçalves Teixeira.
(Despacho 31mar17)

Ass

Op (92007192)

Maria Edite Figueira Ramos Leitão.
(Despacho 05mai16)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 e alínea d) do n.º
2 do artigo 26.º, no n.º 2 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao artigo do artigo 25.º do mesmo diploma, o Senhor Richard Bayley.
(Despacho 19abr17)
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Louvores
Louvo a Ass Tecn (92008586) Maria Fátima Nunes Vieira Campos pela forma
extraordinariamente competente, dedicada e eficiente como nos últimos cerca de três anos desempenhou
as funções de secretária do Tenente-General Comandante da Academia Militar.
A Assistente Técnica Fátima Campos denotou, em permanência, elevada aptidão técnico-profissional
e espírito de bem servir, tendo contribuído, de forma decisiva, eficiente e eficaz, para o apoio de
secretariado ao Comandante e ao Gabinete do Comando da Academia Militar.
Com elevado espírito de iniciativa e grande capacidade de organização, aliados a um
comportamento ético e moral de referência, promoveu, com especial diplomacia, a articulação entre os
vários órgãos e entidades, tornando-se desse modo num elemento indispensável à ação de comando.
Detentora de extraordinária facilidade de comunicação, promoveu excelentes relações humanas, e
tornou-se assim, através do contacto telefónico ou presencial, numa referência de relações públicas,
prestigiando com o seu rigor e profissionalismo a própria imagem da Academia Militar.
Integra, franca, com excecional dedicação ao serviço, e invulgar capacidade de adaptação às mais
variadas circunstâncias, cultivou, em elevado grau, a virtude da lealdade, com a franqueza e a esmerada
educação que a caracterizam, apoiando frequentemente o comando em áreas tão diversificadas como a
gestão de pessoal, as questões administrativas, a escrituração de todo o tipo de documentos, a
coordenação das agendas do comando, os atos protocolares, a decoração das instalações, e em geral o
apoio aos diferentes eventos. Com notável capacidade de trabalho, muitas vezes executou estas tarefas
fora do horário de expediente, em detrimento dos próprios interesses pessoais, demonstrando, elevado
zelo e aptidão para servir em diferentes circunstâncias.
Pelo conjunto de relevantes qualidades humanas e pessoais evidenciadas, de que se destacam os
elevados dotes de caráter, a lealdade, a abnegação, e a elevada competência profissional, é justo
reconhecer que os serviços prestados pela Assistente Técnica Fátima Campos contribuíram muito
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Academia Militar, pelo que
estes devem ser considerados como relevantes e de elevado mérito.
28 de abril de 2016. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.
Louvo o Senhor Richard Bayley pela elevada competência técnico-profissional, extraordinário
desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das funções de Diretor Geral
da Empresa Eclipse Foodservices International LLC, desde 29 de maio 2009.
Durante o percurso de quase oito anos de cooperação com as Forças Nacionais Destacadas, que
semestralmente cumpriram a sua missão no Kosovo, sempre demonstrou uma total disponibilidade,
franca lealdade, descrição e probidade para que continuamente fossem encontradas as melhores soluções
para garantir um apoio logístico de proximidade, dedicado e adaptado às diferentes idiossincrasias que
caracterizaram cada Contingente, contribuindo para o criação e reforço de sólidos laços de cooperação
profissional e institucional.
Responsável por um largo espectro de atividades, desde a prestação de serviços especializados à
manutenção de equipamentos e infraestruturas, sempre pautou o exercício das suas funções por uma
extraordinária eficiência, espírito de missão, capacidade de adaptação e alto sentido das suas
responsabilidades. Esta postura permitiu que fossem sempre consideradas primariamente, de forma
diligente e superando continuamente as expectativas, as necessidades e solicitações dos Contingentes
Nacionais, em detrimento dos seus próprios interesses.
A distinta competência profissional de que é detentor, consubstanciada pela excecional dedicação,
capacidade de planeamento e previsão, facilidade de relacionamento e o profundo conhecimento que
detém acerca dos sistemas e infraestruturas existentes no Campo Slim Lines, permitiram-lhe um cuidado
controlo nas atividades à sua responsabilidade, constituindo-se como um prestimoso colaborador dos
sucessivos Contingentes Nacionais que prestaram serviço neste Teatro de Operações, para as áreas da
sustentação, manutenção do Campo e prestação de serviços de carácter logístico.
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Possuidor de relevantes qualidades humanas granjeou por parte de todos, os que com ele privaram,
uma reconhecida estima, respeito e consideração, atributos aos quais alicerçou ainda um inequívoco
cumprimento da missão para que foi nomeado e que lhe têm permitido atingir elevados níveis de
desempenho. Merece especial relevo a estreita relação e ligação quer com Forças Nacionais Destacadas
quer com o Comando da Logística que permitiram que o relacionamento entre a Empresa Eclipse
Foodservices International LLC e o Exército Português fosse muito além das relações estritamente
comerciais.
Considerando a qualidade e importância dos serviços prestados é de toda a justiça reconhecer
publicamente as excecionais qualidades humanas e profissionais do Senhor Richard Bayley e afirmar que
contribuiu significativamente, durante os últimos oito anos, para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão dos dezasseis Contingentes Nacionais do Exército que serviram sob a égide da NATO no Teatro
de Operações do Kosovo.
19 de abril de 2016. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.

II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Exonerações
Aviso n.º 6 858/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
torna-se público que, por despacho de 10 de maio de 2017 do Exmo. Tenente General Ajudante-General
do Exército, a Ass Tecn Sandra Maria Vicência Socha Almeida, do Mapa de Pessoal Civil do Exército,
cessou o vínculo de emprego público, com efeitos a partir de 8 de maio de 2017, nos termos do artigo
305.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, em
conjugação com o n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, por força da aplicação da
última parte da alínea c) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
26 de maio de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 118, 21jun17)

Ingressos no Quadro
Aviso n.º 5 534/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se
público que, por despacho de 7 de dezembro de 2016 do Tenente-General Ajudante General do Exército,
foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da Tec Sup Berta Maria Preto Mourão
Torrado, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, com efeitos a 1 de novembro de 2016, mantendo a
mesma posição remuneratória da situação jurídico-funcional de origem.
21 de abril de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 96, 18mai17)
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Aviso (extrato) n.º 5 535/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se
público que, por despacho de 24 de novembro de 2016 do Tenente-General Ajudante General do
Exército, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria do Ass Op Acácio Manuel Ferreira
Pedro, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, com efeitos a 1 de outubro de 2016, mantendo a mesma
posição remuneratória da situação jurídico-funcional de origem.
21 de abril de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 96, 18mai17)

Aviso n.º 5 536/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se
público que, por despacho de 7 de fevereiro de 2017 do Tenente-General Ajudante General do Exército,
foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da Ass Op Ana Carla Santos Pinto Ramos, no
Mapa de Pessoal Civil do Exército, com efeitos a 1 de março de 2017, mantendo a mesma posição
remuneratória da situação jurídico-funcional de origem.
21 de abril de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 96, 18mai17)

Aviso (extrato) n.º 7 229/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se
público que, por despacho de 22 de março de 2017 do Tenente-General Ajudante General do Exército, foi
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da Ass Tecn Maria de Lurdes Falcão Ambrósio
Sousa, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, com efeitos a 1 de abril de 2017, mantendo a mesma
posição remuneratória da situação jurídico-funcional de origem.
01 de junho de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 124, 29jun17)


III — PENSÕES E APOSENTAÇÕES
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro
(Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados
que, a partir dos meses que abaixo se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa
Geral de Aposentações:
01 de junho de 2017
Nome
João Gabriel Fraga Loureiro Moreira

Função

U/E/O

Professor

DFin

Pensão
€ 2 349,30

(Aviso n.º 4 948/17, DR, 2.ª série, n.º 88, 08mai17)
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01 de julho de 2017
Nome

Função

Dulce Prazeres Gomes Torres Baltazar

U/E/O

Pensão

DFin

€ 408,09

Assistente Técnica

(Aviso n.º 6 367/17, DR, 2.ª série, n.º 109, 06jun17)

01 de agosto de 2017
Nome

Função

Deonilde Maria Ventura Bento Alves
Maria Carmo Leite Monteiro Comprido
Mariana Micaela Rosado Godinho
Maria Anjos Figueiredo Fernandes

Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Operacional

U/E/O
DFin
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 702,28
€ 1 038,69
€ 645,43
€ 849,62

(Aviso n.º 7 616/17, DR, 2.ª série, n.º 129, 06jul17)

01 de setembro de 2017
Nome

Função

Ana Paula Lopes Sousa
Maria Lurdes Fidalgo Teixeira
Paulina Fernanda Nascimento
Maria Conceição Figueiredo Silva Vicente
Maria Nazaré Serra Estevão

Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional

U/E/O
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 382,46
€ 801,39
€ 724,92
€ 516,00
€ 731,26

(Aviso n.º 8 895/17, DR, 2.ª série, n.º 152, 08ago17)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Frederico José Rovisco Duarte, General.

Está conforme:
30 de setembro de 2017
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército
Em funções de Comandante do Pessoal

Fernando Celso Vicente de Campos Serafino, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
4.ª SÉRIE
N.º 03/31 DE DEZEMBRO DE 2017
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2
do artigo 26.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo
diploma legal, o Sr. Eng. Aires Henrique do Couto Pereira.
(Despacho 20out17)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 2.ª Classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro de 2002, por terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, a Ass Grad Sénior (91015287) Maria José Lucas Santos Nunes.
(Despacho 14jul17)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro de 2002, por terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo decreto, os seguintes civis:
Ass Tecn (92013290)
Ass Tecn (92040093)

Lídia dos Anjos Lopes Vieira;
Isabel Maria Nunes Ramos Correia.
(Despacho 26mai17)

Ass Tecn (92000388)
Ass Tecn (92007586)

Maria Alcina Pinto Soares;
Mariana Micaela Rosado Godinho.
(Despacho 09jun17)
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Maria Vitória Clara Marques da Costa.
(Despacho 29jun17)

Ass Tecn
Ass Tecn
Ass Tecn
Ass Op
Ass Op
Ass Op
Ass Op
Ass Op

(92034172)
(92002088)
(91017277)
(91006000)
(91024688)
(91090777)
(92032776)
(92018388)

Maria do Carmo Leite Monteiro Comprido;
Luísa Maria da Costa Mendes Dias;
Óscar Gonçalo Rodrigues Madeira;
Jesuína Maria Bravo Galinha Pereira;
César Filipe dos Santos Gouveia;
António Manuel Neiva Vieira;
Maria Manuela Ribeiro Monteiro Rodas;
Maria de Fátima Pedras Pestana Correia.
(Despacho 14jul17)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do
Exército, ter sido considerada ao abrigo dos artigos 25.º, 26.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º, do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, a Ass Tecn (91021114) Paula Alexandra Queiróz Pereira da
Rocha Ramalho.
(Despacho 14jul17)

Louvores
Considerando que o Senhor Engenheiro Aires Henrique do Couto Pereira, Presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim, colaborou com o Exército Português de forma digna, consciente e
dedicada em atividades de cariz militar, social e cultural, de reconhecida importância para o
desenvolvimento, quer do Exército, quer da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e relevando a
importância do Exército no contexto da Defesa Nacional e do País.
Reconhecendo a sua permanente disponibilidade, que sempre se traduziu numa colaboração e
presença constante, quer na vertente institucional como na relação pessoal, traduzida em elevado respeito
e consideração para com os militares e civis da Escola dos Serviços e no seu Comandante.
Saliento com grande apreço, a cordialidade e o espírito de cooperação do Senhor Engenheiro Aires
Pereira, nas diversas atividades que foram desenvolvidas em conjunto, de que têm resultado mais-valias
para um cumprimento mais eficiente das tarefas atribuídas à Escola dos Serviços, evidenciando-se os
apoios prestados nas diversas cerimónias militares, no melhoramento das infraestruturas dessa Escola e na
colaboração nas Comemorações do Centenário da presença militar na Póvoa de Varzim.
Cultivando, em permanência, excelentes relações institucionais assentes em sólidas convicções de
serviço público, de que tem resultado muito profícua parceria em diversas ações de divulgação, bem
como, no plano histórico-cultural, de afirmação do Exército no seio da comunidade Poveira.
20 de outubro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.
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II — ADMISSÕES
Nomeações e Contratos
Despacho (extrato) n.º 8 047/2017
Por despacho de 4 de julho de 2017 do Exmo. TGen AGE:
É autorizada a renovação do Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo,
a tempo parcial de 60 %, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, para o exercício de funções na Academia
Militar, do Professor Auxiliar convidado, António Carlos Rainha Perry da Câmara, com efeitos a 1 de
setembro de 2017, nos termos dos artigos 15.º e 31.º do ECDU, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009,
de 31 de agosto e pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, conjugado com o Regulamento de Recrutamento,
Seleção e Contratação de Pessoal Docente Civil da Academia Militar, de 28 de maio de 2015, n.º 2 do
artigo 33.º e alínea e) do artigo 35.º, mantendo a remuneração a 60 % do 4.º escalão, índice 245 (nível
remuneratório 43/44), da categoria de professor auxiliar, em regime de tempo integral, da carreira docente
universitária, a que corresponde uma remuneração base mensal de € 1 604,09.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
17 de agosto de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 179, 15set17)

Despacho (extrato) n.º 8 922/2017
Por despacho de 14 de agosto de 2017 do Exmo. TGen AGE:
É autorizada a renovação do Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo,
em regime de dedicação exclusiva, do Leitor, Ricardo Nuno Albuquerque Leite Oliveira, da Academia
Militar (AM), a partir de 1 de setembro de 2017 e até 31 de agosto de 2018, nos termos conjugados dos
artigos 17.º e 33.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na sua atual redação, dos artigos 90.º a
92.º do Regulamento da AM, e dos artigos 34.º e 41.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e
Contratação de Pessoal Docente Civil da AM, mantendo a remuneração base de € 2 373,40, 2.º escalão,
índice 145 (nível remuneratório 37/38), da categoria de leitor, em regime de dedicação exclusiva, da
Carreira Docente Universitária.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
25 de setembro de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 195, 10out17)

Despacho (extrato) n.º 8 923/2017
Por despacho de 14 de agosto de 2017 do Exmo. TGen AGE,
É autorizada a renovação do Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo,
em regime de dedicação exclusiva, da Leitora, Florbela Henriques Balão Raabe, da Academia Militar
(AM), a partir de 1 de setembro de 2017 e até 31 de agosto de 2018, nos termos conjugados dos artigos
17.º e 33.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na sua atual redação, dos artigos 90.º a 92.º do
Regulamento da AM, e dos artigos 34.º e 41.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação
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de Pessoal Docente Civil da AM, mantendo a remuneração base de € 2 537,09, 3.º escalão, índice 155
(nível remuneratório 40/41), da categoria de leitor, em regime de dedicação exclusiva, da Carreira
Docente Universitária. (Isento de fiscalização prévia do TC).
25 de setembro de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 195, 10out17)


III — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Ingressos no Quadro
Despacho (extrato) n.º 10 913/2017
Por despacho de 9 de outubro de 2017 do Exmo. MGen DARH, foi autorizada a passagem a
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, em regime de tenure, e em
dedicação exclusiva, da Professora Associada do Mapa de Pessoal Civil do Exército (91004516) Paula
Sofia de Vasconcelos Casimiro, da Academia Militar, após o período experimental, com efeitos a 19 de
julho de 2017, nos termos conjugados do n.º 3 do artigo 19.º e do n.º 1 do artigo 20.º do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, na sua atual redação, e do artigo 50.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de
setembro, mantendo a remuneração base de € 3.601,03, correspondente ao 1.º escalão, índice 220 (nível
remuneratório 61/62), da categoria de professor associado, em regime de dedicação exclusiva, da Carreira
Docente Universitária.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
23 de novembro de 2017. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 238, 13dec17)


IV — PENSÕES E APOSENTAÇÕES
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro
(Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados
que, a partir dos meses que abaixo se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa
Geral de Aposentações:
01 de outubro de 2017
Nome
Maria Cecília Rosário Santos Anastácio
Antónia Maria Bento Pires

Função

U/E/O

Assistente Técnica
Assistente Operacional

DFin
DFin

Pensão
€ 576,43
€ 443,79

(Aviso n.º 10 269/17, DR, 2.ª série, n.º 172, 06set17)
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01 de novembro de 2017
Nome

Função

José Manuel Leal Serrão Melo
Teresa Maria Figueira

U/E/O

Assistente Operacional
Assistente Operacional

DFin
DFin

Pensão
€ 806,00
€ 678,56

(Aviso n.º 11 896/17, DR, 2.ª série, n.º 193, 06out17)

01 de dezembro de 2017
Nome

Função

Maria Manuela Feiteira
Ana Paula Curado Marques

U/E/O

Assistente Operacional
Professora Adjunta

DFin
DFin

Pensão
€ 537,41
€ 2 208,43

(Aviso n.º 13 284/17, DR, 2.ª série, n.º 214, 07nov17)

01 de janeiro de 2018
Nome

Função

Maria Conceição Baptista Carvalho
Maria Isabel Alves Ataíde
Maria Filomena Lobão Passeira Caetano

Assistente Operacional
Professora
Assistente Operacional

U/E/O
DFin
DFin
EMGFA

Pensão
€ 491,38
€ 1 909,08
€ 493,69

(Aviso n.º 14 656/17, DR, 2.ª série, n.º 234, 06dec17)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Frederico José Rovisco Duarte, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

