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Nos termos do disposto do disposto na alínea c) do artigo 17.º do 
Decreto -Lei n.º 197/99, 8 de Junho, no n.º 1 do artigo 18.º da Lei Or-
gânica n.º 4/2006, de 29 de Agosto, e nos artigos 35.º a 40.º do Código 
do Procedimento Administrativo:

1 — Aprovo a minuta do «Aditamento n.º 1 ao contrato desmilita-
rização/DGAED/2007», relativa às alterações do anexo I («Relação 
de munições e explosivos a desmilitarizar») e do anexo III («Plano 
de pagamentos») da parte II do contrato de prestação de serviços de 
desmilitarização de munições e explosivos», celebrado em 20 de No-
vembro de 2007, nos termos em que me foi apresentada e que foi por 
mim rubricada;

2 — Delego no director -geral de Armamento e Infra -Estruturas de 
Defesa, vice -almirante Carlos Alberto Viegas Filipe, a competência para 
a outorga do contrato referido no número anterior.

3 — Determino que a Direcção -Geral de Armamento e Infra -Estruturas 
de Defesa dê conhecimento do presente despacho à Marinha, Exército, 
Força Aérea e à IDD — Indústria de Desmilitarização e Defesa, S. A.

21 de Dezembro de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.

204162366 

 Despacho n.º 879/2011
Considerando que o despacho n.º 52/MDN/2008, de 15 de Abril, 

criou a Missão de Acompanhamento e Fiscalização (MAF) do Contrato 
de Aquisição de Viaturas Blindadas de Rodas 8 × 8 e do Contrato de 
Fornecimento de Sobressalentes para as Viaturas Blindadas de Rodas 
8 × 8, celebrados em 15 de Fevereiro de 2005 entre o Estado Português 
e a sociedade austríaca Steyer -Daimler -Puch Spezialfahrzeug GmbH;

Considerando a necessidade de alterar a composição da referida MAF, 
determino o seguinte:

1 — O n.º 2 do despacho n.º 52/MDN/2008, de 15 de Abril, passa a 
ter seguinte redacção:

2 — Sob proposta do Chefe do Estado -Maior da Armada, do Chefe 
do Estado -Maior do Exército e do director -geral de Armamento e Infra-
-Estruturas de Defesa, são nomeados para integrar a referida missão: 

Posto Nome Cargo 

MGEN Alfredo Oliveira Gonçalves Ramos Presidente.
CMG Abel de Sousa Ribeiro   . . . . . . . . . . . Vice -presidente.

Marinha 
Equipa técnica 

CFR João Hernâni Andrade Santos . . . . . . Chefe.
CTEN José António Pereira Lopes.
SAJ Joaquim Luís Martins Leonardo.

Equipa operacional 
CMG Alberto António Ova Correia   . . . . . . Chefe.
1SAR Francisco José Gonçalves de Matos.

Exército 
Equipa técnica 

COR José Paulo Bernardino Serra . . . . . . . Chefe.
TCOR MAT José Luís de Sousa Pires.
TCOR MAT António Manuel Fernandes Vieira.
TCOR MAT Manuel Duarte Amorim Ribeiro.
TCOR TM Paulo Miguel Palletti Correia Leal.
TCOR CAV Paulo de Jesus Pereira Zagalo.

SAJ SM António Augusto Dias Meneses.
SAJ SM Emanuel Resendes.

ISAR SM Paulo Alexandre de Sousa Almeida 
Gouveia Fernandes.

ISAR SM Luís Alberto da Silva Costa.

Equipa operacional 
TCOR INF Carlos Abílio Cavacas Macieira.

DGAIED 
MAJ Americo Marques Garção Cara d’Anjo.

 2 — O presente despacho produz efeitos desde 15 de Novembro de 
2010.

29 de Dezembro de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.

204162374 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 880/2011
De acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de Janeiro, com a redacção actual, foi aberto procedimento con-
cursal e procedeu -se à publicação do processo de selecção do titular do 
cargo de direcção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Documen-
tação e Arquivo da Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional, 
no Diário da República n.º 207, 2.ª série de 25 de Outubro de 2010, no 
Jornal Correio da Manhã do dia 26 de Outubro e na Bolsa de Emprego 
Público sob o Código de Oferta n.º OE201010/0631.

Cumpridas as formalidades legais e concluídas as operações de selec-
ção, o Júri propôs, como resultado do respectivo processo de selecção e 
nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com a redacção actual, para desempenhar o cargo a concurso, 
o Tenente -Coronel Rui Alfredo Faustino Campos.

Tendo em conta os fundamentos apresentados pelo Júri na acta final 
que integra o procedimento concursal e que resultam, designadamente, 
dos métodos de selecção aplicados, considero que o referido candidato 
possui competência técnica e aptidão para o exercício do cargo e cor-
responde ao perfil exigido no aviso de abertura do concurso, tal como 
se evidencia na síntese curricular anexa, que faz parte integrante do 
presente despacho.

Assim:
1 — Considerando a proposta do Júri, nomeio, em comissão de ser-

viço, por três anos, para o cargo de Chefe de Divisão de Documentação 
e Arquivo, o Tenente -Coronel Rui Alfredo Faustino Campos, nos termos 
dos n.os 9, 10 e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
com a redacção actual;

2 — O nomeado fica autorizado a optar pelo vencimento ou retri-
buição base da sua função, cargo ou categoria de origem, nos termos 
do disposto no n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
com a redacção actual;

3 — O presente despacho produz efeitos a 31 de Dezembro de 2010.
28 de Dezembro de 2010. — O Secretário -Geral, José de Barros.

Síntese Curricular
Nome: Rui Alfredo Faustino Campos
Nascido: em Valverde, Fundão, em 16 de Abril de 1961.
Posto: Tenente -Coronel — Técnico de Operações de Meteorologia 

desde 2005.
Habilitações: Licenciado em Estudos Europeus.
Ingressou na Força Aérea em 1981.
Desempenhou as funções de previsor meteorológico na Força Aérea, 

durante 15 anos.
Foi Chefe dos Transportes Aéreos Militares na BA4 desde 1986 até 

1988.
Desde 1996 até 2000, foi Comandante de Esquadrilha de Alunos no 

CFMTFA, onde cumulativamente exerceu as funções de formador na 
área de Meteorologia e Ambiente, Oficial de Ambiente da Unidade e 
Oficial de ligação aos alunos dos PALOP. Organizou a representação da 
Unidade em várias exposições, quer integrada em exposições de carácter 
civil, quer integrada nas exposições das Forças Armadas.

Foi Auditor Interno de Ambiente tendo integrado diversas equipas de 
inspecção do MDN, neste âmbito, a unidades militares.

Comandante do destacamento da Força Aérea Portuguesa em 
KAIA — Kabul Internacional Airport no período de Dezembro de 2005, 
até Março de 2006. Neste período exerceu também as funções de previsor 
meteorológico e ministrou formação a alunos afegãos.

De 2000 e 2010, desempenhou as funções de chefe de gabinete do 
Inspector -Geral da Defesa Nacional e Oficial de Segurança da Inspecção-
-Geral da Defesa Nacional. Durante este período integrou equipas de 
inspecção tanto na área de meios materiais, como na área de programas 
e sistemas, tendo participado em cerca de 40 inspecções. Em 2005, 
implementou um sistema de arquivo digital dos relatórios de inspecção, 
o qual manteve e geriu até finais de 2008.

Exerce o cargo de Chefe de Divisão de Documentação e Arquivos 
do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas, da Secretaria -Geral 
do Ministério da Defesa Nacional, em regime de substituição, desde 
01 de Maio de 2010.

204155927 

 Despacho n.º 881/2011
De acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de Janeiro, com a redacção actual, foi aberto procedimento con-
cursal e procedeu -se à publicação do processo de selecção do titular 
do cargo de direcção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Re-
cursos Humanos e Desenvolvimento Profissional da Secretaria -Geral 




