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2 — Ao abrigo das disposições citadas no número anterior, delego
ainda a competência para conceder, nos termos da Portaria n.o 310/95,
de 13 de Abril, as seguintes recompensas:

a) Medalha de coragem, abnegação e humanidade;
b) Diploma de louvor;
c) Medalha de filantropia e dedicação.

3 — Nos termos dos artigos citados nos números anteriores, delego
também a competência para autorizar despesas:

a) Com locação e aquisição de bens e serviços, até E 1 246 994,70,
de acordo com o previsto na alínea c) do n.o 1 do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho;

b) Com empreitadas de obras públicas até E 1 246 994,70, de
acordo com o previsto na alínea b) do n.o 1 do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho;

c) Relativas à execução de planos ou programas plurianuais
legalmente aprovados até E 1 246 994,70, de acordo com o
previsto na alínea c) do n.o 3 do artigo 17.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho;

d) Com indemnizações a terceiros, resultantes de decisão judicial
ou de acordo com o indemnizado, decorrentes de acidentes
em serviço ocorridos no âmbito da Marinha.

4 — As autorizações de despesas superiores a E 299 278,74 relativas
a construções e grandes reparações ficam sujeitas à prévia concor-
dância do Ministro de Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos
do Mar, sem prejuízo de posteriores determinações quanto à coor-
denação de outras despesas relativas a equipamento e material militar,
no âmbito das directivas sobre a execução do orçamento de Defesa.

5 — Delego ainda no Chefe do Estado-Maior da Armada a com-
petência para autorizar as visitas ou arribadas, a portos nacionais,
de navios de propulsão nuclear.

6 — Autorizo a subdelegação das competências referidas nas alí-
neas a), b) e c) do n.o 1 e do n.o 3 no Vice-Chefe do Estado-Maior
da Armada, no superintendente dos Serviços de Material, no supe-
rintendente dos Serviços de Pessoal, no superintendente dos Serviços
Financeiros, no comandante naval, no director-geral da Autoridade
Marítima, no director-geral do Instituto Hidrográfico e no adminis-
trador do Arsenal do Alfeite.

7 — Este despacho produz efeitos a partir da presente data.

17 de Julho de 2004. — O Ministro de Estado e da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

Despacho n.o 17 466/2004 (2.a série). — Considerando que a
Lei de Programação Militar, aprovada pela Lei Orgânica n.o 1/2003,
de 13 de Maio, inscreve o financiamento para a substituição das armas
ligeiras em uso nos três ramos das Forças Armadas;

Considerando o regime jurídico das aquisições no domínio da defesa
abrangidas pelo artigo 223.o, n.o 1, alínea b), do Tratado de Roma
[actual artigo 296.o, n.o 1, alínea b), do Tratado de Amesterdão],
instituído pelo Decreto-Lei n.o 33/99, de 5 de Fevereiro:

O Ministro de Estado e da Defesa Nacional e dos Assuntos do
Mar determina o seguinte:

1 — A preparação da documentação que irá enformar o processo
de aquisição de novas armas ligeiras para o apetrechamento das Forças
Armadas e a posterior condução deste processo é atribuída a uma
comissão constituída pelos seguintes elementos:

Presidente — Coronel Fernando de Campos Serafino, director-
-geral de Armamento e Equipamentos de Defesa.

Vogais efectivos:

Dr. Bernardo Carnall.
Major-general Abílio Dias Afonso.
Capitão-de-mar-e-guerra Luís Augusto Loureiro Nunes.
Coronel Luís Filipe Rodrigues Pereira.
Dr.a Maria Inês Tomás Gomes dos Santos Pinto.
Dr. Tiago Seabra Silva Pereira.

Vogais suplentes:

Dr. António Adalberto Pita de Meireles Sollari Allegro.
Tenente-coronel Nuno Álvaro Pereira Bastos Rocha.
Tenente-coronel Francisco J. da Costa Lopes.
Capitão-tenente José Manuel dos Santos Coelho.
Major Jorge Manuel Lopes Ferreira.
Dr.a Maria Margarida Garcia.

2 — O impedimento do presidente ou de qualquer dos vogais efec-
tivos implica a sua substituição, nos seguintes termos:

a) A do presidente por um dos vogais efectivos, observada a
disponibilidade na ordem que dispõe o n.o 1, sendo a comissão
completada pelo tenente-coronel Nuno Álvaro Pereira Bastos
Rocha;

b) A de vogal efectivo por um dos vogais suplentes.

3 — As funções de secretária da comissão serão exercidas pela
Dr.a Maria Inês Tomás Gomes dos Santos Pinto e, no seu impe-
dimento, pela Dr.a Maria Margarida Garcia.

4 — A comissão pode agregar, sem competência deliberativa, espe-
cialistas de um grupo técnico de apoio coordenado pelo tenente-co-
ronel Nuno Álvaro Pereira Bastos Rocha, cuja constituição será defi-
nida pelo director-geral de Armamento e Equipamentos de Defesa,
ou outros elementos que considerar necessários, definindo a sua ade-
quada coordenação.

5 — A comissão entra em exercício de funções no dia imediato
à data da assinatura do presente despacho.

28 de Julho de 2004. — O Ministro de Estado e da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

Despacho n.o 17 467/2004 (2.a série). — Concurso para forne-
cimento de 322 viaturas blindadas de rodas 8 × 8 para o Exército e
a Marinha. — Considerando que:

a) Foi oportunamente aberto concurso com selecção de pro-
postas para negociação com vista ao fornecimento de 322
viaturas blindadas de rodas 8 × 8 para o Exército e a Marinha;

b) Dada a admissão dos proponentes Steyr-Daimler-Puch, Mowag
e Patria Vehicles OY e das respectivas propostas (cf. despacho
do Ministro de Estado e da Defesa Nacional de 9 de Junho
de 2004, exarado sobre o relatório final de selecção de pro-
postas para a fase de negociações, da comissão de avaliação,
datado de 9 de Junho de 2004), há que iniciar, com esses
mesmos proponentes, a fase de negociações (artigo 20.o do
programa do concurso);

c) Pelo despacho n.o 18 649/2003, de 29 de Agosto, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 226, de 30 de Setembro
de 2003, foi constituída a comissão incumbida de conduzir
o procedimento a que alude o artigo 7.o do programa do
concurso (artigo 20.o, n.o 1, da mesma peça);

d) A fase de negociações deve ser conduzida pela comissão,
sendo certo que tal regra não significa que todos os membros
da comissão devam estar presentes em todas as sessões de
negociação;

e) Afigura-se razoável e racional dividir a comissão em grupos
de trabalho, ficando um desses grupos com a incumbência
de participar presencialmente nas sessões de negociação e
o outro com a incumbência de prestar, no contexto da fase
de negociações, o apoio tido por necessário pelo presidente
da comissão;

f) Nos termos do n.o 4 do artigo 24.o do programa do concurso,
«das negociações não pode resultar que a proposta final, glo-
balmente, seja menos favorável para o Estado Português do
que a inicialmente apresentada»:

O Ministro de Estado e da Defesa Nacional e dos Assuntos do
Mar determina o seguinte:

1 — A constituição da comissão incumbida de conduzir o presente
procedimento determinada pelo meu despacho n.o 18 649/2003, de
29 de Agosto, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 226,
de 30 de Setembro, é alterada nos seguintes termos:

a) O MGEN Carlos Manuel Chaves Gonçalves é substituído
pelo MGEN Abílio Dias Afonso, porquanto este último foi
nomeado coordenador do Exército para o programa das via-
turas blindadas de rodas 8 × 8;

b) O Dr. André Martins de Faria, tendo sido exonerado do cargo
que ocupava no meu Gabinete, é substituído pelo Dr. Tiago
Seabra Silva Pereira, que foi nomeado em sua substituição.

2 — O impedimento do presidente da comissão implica a sua subs-
tituição por um dos vogais efectivos, de acordo com a ordem indicada
no n.o 2 do despacho n.o 18 649/2003, de 29 de Agosto, na versão
resultante da modificação introduzida pelo presente despacho.

3 — Tendo em vista uma ligação mais expedita e eficaz dos con-
correntes à Direcção-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa
(DGAED) — entidade deste Ministério incumbida de apoiar técnica
e administrativamente a comissão incumbida de conduzir o presente
procedimento —, particularmente durante o período em que irão
decorrer os testes às viaturas blindadas de rodas 8 × 8, e considerando
que o TCOR/ART João Pedro da Cruz Fernandes Thomaz, da Secre-
taria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, passa a estar mais envol-
vido nos trabalhos inerentes ao programa do sistema integrado de
gestão do Ministério da Defesa Nacional, é substituído pelo CFRG
Mário José Simões Marques, da DGAED, enquanto coordenador do
grupo técnico de apoio mencionado no n.o 5 do despacho referido
no número anterior.
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4 — Sem prejuízo da competência da comissão para a condução
da fase de negociações, por forma a garantir uma maior eficiência
e a imprimir um ritmo mais célere às sessões de negociações a comissão
funcionará no decurso destas através de uma formação reduzida, com-
posta pelo respectivo presidente e pelos vogais Dr. Bernardo Marques
Carnall, CALM Fernando Manuel de Oliveira Vargas de Matos e
MGEN Abílio Dias Afonso.

5 — Os restantes vogais da comissão prestarão, no contexto da fase
de negociações, o apoio requerido pelo presidente da comissão.

6 — Conforme o disposto no despacho mencionado no n.o 2, as
funções de secretário da comissão serão exercidas pela Dr.a Maria
Inês Tomás Gomes dos Santos Pinto e, no seu impedimento, pela
Dr.a Maria de Fátima da Silva Gonçalves Diogo.

28 de Julho de 2004. — O Ministro de Estado e da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

Portaria n.o 967/2004 (2.a série). — Manda o Governo, pelo
Ministro de Estado e da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
nos termos do n.o 3 do artigo 34.o, do artigo 26.o e da alínea a)
do n.o 1 do artigo 27.o do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha
da defesa nacional de 1.a classe, o general Bouchaib Arroub, presidente
da Comissão Marroquina de História Militar.

27 de Julho de 2004. — O Ministro de Estado e da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

Gabinete do Secretário de Estado da Defesa
e Antigos Combatentes

Despacho n.o 17 468/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos das
disposições conjugadas do n.o 1 do artigo 2.o e dos artigos 3.o e
6.o a 9.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio para
exercer as funções de chefe do meu Gabinete em regime de comissão
normal de serviço, o tenente-coronel Pedro Manuel Monteiro Sar-
dinha.

2 — O nomeado é autorizado a exercer as actividades previstas
no n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio.

3 — Esta nomeação produz efeitos reportados ao dia 21 de Julho
de 2004.

26 de Julho de 2004. — O Secretário de Estado da Defesa e Antigos
Combatentes, José Manuel Pereira da Costa.

Despacho n.o 17 469/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do
disposto no n.o 1 do artigo 2.o e nos artigos 4.o e 6.o do Decreto-Lei
n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio o Dr. César António Filipe Tafula
para o cargo de adjunto económico do meu Gabinete.

2 — O presente despacho produz efeitos desde 2 de Agosto de
2004.

30 de Julho de 2004. — O Secretário de Estado da Defesa e Antigos
Combatentes, José Manuel Pereira da Costa.

Despacho n.o 17 470/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, requisito para
desempenhar funções de motorista do meu Gabinete José Marcelino
Pereira Breia.

2 — O presente despacho produz efeitos desde 21 de Julho de 2004.

5 de Agosto de 2004. — O Secretário de Estado da Defesa e Antigos
Combatentes, José Manuel Pereira da Costa.

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas

Despacho n.o 17 471/2004 (2.a série). — No uso da delegação
de competência que me foi conferida pelo despacho n.o 15 325/2004
(2.a série), de 16 de Julho, do almirante Chefe do Estado-Maior-
-General das Forças Armadas, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 178, de 30 de Julho de 2004, nomeio o sargento-chefe
SE (31271) Albano de Paiva Alves para o cargo de subchefe do Posto
de Controlo OTAN do Comando Operacional dos Açores (cargo de
código 100.016.28), em substituição do sargento-chefe SE (15170) João
Manuel Águas Marreiros, que fica exonerado do referido cargo pelo

presente despacho, o qual produz efeitos desde 28 de Junho de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

3 de Agosto de 2004. — O Adjunto do Chefe do Estado-Maior-
-General das Força Armadas para o Planeamento, Artur Manuel Garcia
Ribeiro Proença Prazeres, major-general PILAV.

MARINHA

Instituto Hidrográfico

Despacho (extracto) n.o 17 472/2004 (2.a série). — Por des-
pacho do vice-almirante director-geral do Instituto Hidrográfico de
6 de Agosto de 2004:

João Paulo do Nascimento Vitorino, técnico superior principal (ocea-
nografia) — promovido, precedendo concurso, a assessor (oceano-
grafia), da carreira de oceanógrafo, do quadro de pessoal civil do
Instituto Hidrográfico, considerando-se exonerado do actual lugar
a partir da data da aceitação do novo lugar. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

9 de Agosto de 2004. — O Director dos Serviços de Apoio, Fernando
Guerreiro Inácio, CMG SEH.

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Sargentos e Praças

Despacho n.o 17 473/2004 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pes-
soal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, é promovido por escolha ao posto de sargento-chefe da
classe de abastecimento, ao abrigo da alínea b) do artigo 262.o do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no quadro o seguinte militar:

27867, sargento-ajudante L Dário Farinha Ferreira.

É promovido a contar de 30 de Abril de 2004, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o
e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da passagem à
situação de adido ao quadro do 158665, sargento-chefe L Reinaldo
Simões da Cunha.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 35966, sar-
gento-chefe L Octávio Duarte Mendes Júlio.

19 de Julho de 2004. — O Chefe da Repartição de Sargentos e
Praças, Leonel Esteves Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 17 474/2004 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pes-
soal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, é promovido por escolha ao posto de sargento-chefe da
classe de electrotécnicos, ao abrigo da alínea b) do artigo 262.o do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003,
de 30 de Agosto), ficando no quadro, o seguinte militar:

282573, sargento-ajudante ETI António José dos Santos Martins.

É promovido a contar de 23 de Janeiro de 2004, data a partir
da qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o
e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
7570, sargento-chefe TEA Daniel Valério Candeias Mendes.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 250971, sar-
gento-chefe João Domingos de Matos Pais.

19 de Julho de 2004. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 17 475/2004 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pes-
soal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, é promovido por escolha ao posto de sargento-chefe da
classe de electrotécnicos, ao abrigo da alínea b) do artigo 262.o do


