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2 — Qualquer Participante pode propor emendas e revisões a este TA 
por escrito em qualquer altura. Tais emendas entrarão em vigor após 
aprovação por escrito de todos os Participantes.

3 — Este acordo técnico pode terminar em qualquer altura com a 
notificação de cada participante no prazo de 30 dias. Ao dar -se o termo 
deste acordo técnico, todos os acordos técnicos bilaterais resultantes 
deste serão também afectados. Contudo, o fim do acordo técnico não 
desobriga as partes das acções empreendidas na sua implementação.

4 — As Partes podem convidar terceiros Estados a participar neste 
acordo técnico e acordos técnicos especiais subsequentes. O acesso de 

qualquer nova parte a este acordo técnico e a outros subsequentes dá -se 
através de um memorando de acesso assinado pela parte aderente e as 
partes actuais e entra em vigor a partir da data da última assinatura.

Assinado em ... no dia ... em três versões originais nas línguas francesa, 
portuguesa e espanhola, todas igualmente válidas.

Pelo Ministro da Defesa da República Francesa.
Pelo Ministério da Defesa da República de Portugal.
Pelo Ministério da Defesa do Reino de Espanha. 
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Command Structure
AIR ENABLERS 

CATO (Transport Support Element) 

1x C-295 for TAT (Tactic Air Transport) 

TACOM(TBC) (F)HQ

 203312579 

 Despacho n.º 9427/2010
1 — Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, e ao abrigo do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, delego no director-
-geral de Armamento e Infra -Estruturas de Defesa, vice -almirante Carlos 
Alberto Viegas Filipe, a competência para a assinatura das comunicações 
estabelecidas entre as Partes, referidas na cláusula 45.ª do contrato de for-
necimento celebrado entre o Estado português com a Steyr -Daimler -Puch 
Spezialfahrzeug, G. m. b. H, em 15 de Fevereiro de 2005, de 260 viaturas 
blindadas de rodas 8 × 8, no âmbito do Programa relativo à aquisição de viatu-
ras blindadas de rodas 8 × 8 (VBR 8 × 8) destinadas ao Exército e à Marinha.

2 — A delegação prevista no número anterior não prejudica a ne-
cessidade de ser dado conhecimento ao meu Gabinete e ao Presidente 
da Missão de Acompanhamento e Fiscalização do Projecto de Viaturas 
Blindadas de Rodas 8 × 8, do conteúdo das referidas comunicações.

25 de Maio de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.
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 Direcção-Geral de Armamento
e Infra-Estruturas  de Defesa

Despacho n.º 9428/2010
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 

de Agosto e das normas constantes dos artigos 35.º a 41.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro e tendo em atenção as competências que me 
foram delegadas pelo Despacho n.º 2748/2010, de 27 de Janeiro de 2010, 
publicado no Diário da República n.º 29, 2.ª série, de 11 de Fevereiro 
de 2010, delego e subdelego no Subdirector -Geral de Armamento e 
Infra -Estruturas de Defesa, Major -General Manuel de Matos Gravilha 
Chambel, as competências a seguir indicadas:

a) No âmbito do ciclo de gestão do serviço:
i) Supervisionar a elaboração dos planos e relatórios de actividades 

nos termos da legislação aplicável;
ii) Supervisionar a elaboração do plano de deslocações.

b) No âmbito do Núcleo de Segurança, supervisionar o exercício 
das competências do Núcleo de Segurança da DGAIED, definidas no 
n.º 2.2.2.2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/88, de 3 de 
Dezembro (SEGNAC 1).

c) No âmbito dos Sistemas de Informação e Comunicação:
i) Supervisionar o funcionamento dos sistemas de informação e comu-

nicação, ao longo do seu ciclo de vida (desenvolvimento, implementação 
e exploração);

ii) Propor e supervisionar a implementação do plano de informática.

d) No âmbito da Indústria e Logística:
i) Supervisionar o exercício das competências da Direcção de Serviços 

de Indústria e Logística, atribuídas nos termos do artigo 4.º da Portaria 
n.º 1275/09, de 19 de Outubro;




