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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA SAÚDE

Despacho n.º 10535/2010
1 — Nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 20.º do Estatuto do 

Gestor Público, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, 
aplicável por força do artigo 10.º da orgânica do Instituto Português do 
Sangue, I. P., aprovada pelo Decreto -Lei n.º 270/2007, de 26 de Julho, 
e dentro dos limites estabelecidos no despacho conjunto n.º 41/ME/90, 
de 26 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 73, 
de 28 de Março de 1990, é autorizada ao Prof. Doutor António Neves 
Pires de Sousa Uva a acumulação do exercício de funções de vogal do 
conselho directivo do Instituto Português do Sangue, I. P., com as suas 
actividades docentes.

2 — O presente despacho produz efeitos à data da sua nomeação.
14 de Junho de 2010. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-

nando Teixeira dos Santos. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge.

203394502 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 10536/2010
Nos termos da alínea i) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, que aprovou o Regime Jurídico 
da Reserva Ecológica Nacional, conjugado com a alínea k) do n.º 1 do 
despacho n.º 12208/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 98, de 21 de Maio de 2009, nomeio como representante do Minis-
tério da Defesa Nacional a Dr.ª Célia Maria Duarte Batalha Fernandes 
para integrar a Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional, 
em substituição da Dr.ª Maria Isabel Nunes Fernandes, em virtude de 
alteração do desempenho das suas funções.

Nos termos do n.º 4 do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, o 
mandato dos membros da Comissão Nacional da REN é de três anos.

14 de Junho de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.

203390955 

 Portaria n.º 442/2010
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, ao abrigo dos 

artigos 4.º e 21.º do Decreto Regulamentar n.º 40/94, de 1 de Setembro, 
aumentar ao efectivo dos navios de guerra, a partir de 17 de Junho de 
2010, a unidade naval do tipo submarino, que disporá dos seguintes 
elementos de identificação:

Nome — NRP «Tridente»;
Indicativo de chamada visual (número de amura) — S160;
Indicativo de chamada internacional — CTSA;
Indicativo de chamada radiotelefónico e endereço radiotelegráfi-

co — SUBTRIDENTE.
16 de Junho de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 

Ernesto Santos Silva.
203390947 

 ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Instituto de Estudos Superiores Militares

Aviso n.º 12627/2010

Procedimento concursal comum para o preenchimento de seis pos-
tos de trabalho da carreira de assistente operacional previstos 
no mapa de pessoal do Instituto de Estudos Superiores Milita-
res — Lista unitária de ordenação final do candidato aprovado.

De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final do candidato, homologada por despacho de 02 de Junho 
de 2010 do Vice -Almirante Director do Instituto de Estudos Superiores 
Militares, Luís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso do Procedimento 

concursal comum para o preenchimento de seis postos de trabalho da 
carreira de assistente operacional previstos no mapa de pessoal do Insti-
tuto de Estudos Superiores Militares, publicado pelo aviso n.º 396/2010, 
2.ª série, Diário da República, n.º 4, de 07 de Janeiro.

Candidatos aprovados:
1.º João Miguel Pinto Alves Neves Nóbrega — 12,00

Candidatos excluídos:
João Adelino Rosa Figueiredo (a)
(a) O candidato não compareceu à entrevista de avaliação de compe-

tências (EAC) do 2.º método de selecção
02 de Junho de 2010. — O Director, Luís Manuel Fourneaux Macieira 

Fragoso, VALM.
203380895 

 MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Portaria n.º 443/2010
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo 

da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas (EMFAR), promover por escolha ao posto de capitão-de-mar-
e-guerra, em conformidade com o previsto na alínea a) do artigo 216.º 
do EMFAR, os capitães-de-fragata da classe de Marinha:

22083 Rui Manuel Figueiredo Pereira da Silva (adido ao quadro)
21983 Nuno António de Noronha Bragança (no quadro)

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 
respectivamente nos artigos 56.º e 227.º do mencionado Estatuto, a 
contar de 11 de Março de 2010, data a partir da qual lhe conta a respec-
tiva 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, em consequência da vaca-
tura ocorrida nessa data, resultante da promoção ao posto imediato do 
37076 capitão-de-mar-e-guerra da classe de Marinha Rui Manuel Costa 
Casqueiro de Sampaio, ficando colocados na 1.ª posição remuneratória 
do novo posto.

Estes oficiais uma vez promovidos, e tal como vão ordenados, deverão 
ficar colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda 
do 20682 capitão-de-mar-e-guerra da classe de Marinha Nuno José de 
Melo Canelas Sobral Domingues.

Ministério da Defesa Nacional — Marinha, 14-06-2010. — O Al-
mirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Fernando José Ribeiro de 
Melo Gomes, almirante.

203394924 

 Portaria n.º 444/2010
Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, ao abrigo 

da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas (EMFAR), promover por escolha ao posto de capitão -de -mar -e-
-guerra, em conformidade com o previsto na alínea a) do artigo 216.º do 
EMFAR, o capitão -de -fragata da classe de Marinha:

20682 Nuno José de Melo Canelas Sobral Domingues

(no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção 
fixadas, respectivamente nos artigos 56.º e 227.º do mencionado Esta-
tuto, a contar de 11 de Março de 2010, data a partir da qual lhe 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, em consequência 
da vacatura ocorrida nessa data, resultante da promoção ao posto ime-
diato do 1975 capitão -de -mar -e -guerra da classe de Marinha José Luís 
Branco Seabra de Melo, ficando colocado na 1.ª posição remuneratória 
do novo posto.

Este oficial uma vez promovido, deverá ficar colocado na lista de 
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 23482 capitão -de -mar-
-e -guerra da classe de Marinha Luís Pedro Correia Policarpo.

Ministério da Defesa Nacional — Marinha, 14 -06 -2010. — O Al-
mirante Chefe do Estado -Maior da Armada, Fernando José Ribeiro de 
Melo Gomes, almirante.

203394802 




