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individualidades designadas por mim para se deslocarem ao estrangeiro 
e cuja viagem constitua encargo do Gabinete;

e) Autorizar a prática de actos correntes relativos às funções 
específicas do Gabinete sobre os quais tenha havido orientação 
prévia;

f) Autorizar a inscrição e a participação do pessoal do Gabinete, ou 
a ele afecto, em estágios, congressos, seminários, colóquios, cursos de 
formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram em território 
nacional ou no estrangeiro;

g) Autorizar deslocações do pessoal do Gabinete em serviço ao es-
trangeiro, de acordo com o Decreto -Lei n.º 192/95, de 18 de Julho, bem 
como o correspondente processamento das despesas;

h) Autorizar o processamento de despesas resultantes de deslocações 
em serviço, com ou sem abono antecipado de ajudas de custo, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de Abril;

i) Autorizar a requisição de guias de transporte, incluindo por via 
aérea, ou a utilização de viatura própria a favor de individualidades que 
tenham de se deslocar em serviço do Gabinete;

j) Autorizar os membros do Gabinete e restante pessoal a ele 
afecto a conduzir viaturas do Estado e a utilizar em serviço veículos 
próprios, nos termos do previsto no Decreto -Lei n.º 170/2008, de 
26 de Agosto;

l) Autorizar as despesas com refeições do pessoal do Gabinete ou 
afectos ao mesmo, nos termos das disposições legais aplicáveis;

m) Autorizar trabalho extraordinário, nos termos da alínea d) 
do n.º 3 do artigo 27.º, e trabalho em dias de descanso semanal 
e de descanso complementar e em feriados, nos termos do n.º 5 
do artigo 33.º do Decreto -Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 169/2006, de 17 
de Agosto, e dos artigos 158.º a 165.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de Setembro;

n) Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens e 
serviços, por conta das dotações orçamentais do Gabinete, até ao limite 
dos montantes previstos nas competências atribuídas aos directores-
-gerais, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho.

2 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 22 de Junho 
de 2011.

18 de Agosto de 2011. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar -Branco.

205103464 

 Despacho n.º 12262/2011
A Lei de Programação Militar (LPM), aprovada pela Lei Orgânica 

n.º 4/2006, de 29 de Agosto, prevê a concretização da medida «Capa-
cidade de operações aéreas ASW/ASUW, EW, C2 e ISTAR» na parte 
respeitante à Força Aérea.

A referida medida inclui a modernização de cinco aeronaves P -3C, 
tendo sido celebrado, neste contexto, em 6 de Setembro de 2007, entre o 
Estado Português e a empresa americana Lockheed Martin Corporation, o 
contrato para a modernização de cinco aeronaves Lockheed P -3C Orion, 
o qual entrou em vigor em 21 de Dezembro de 2007.

Através do despacho n.º 14096/2009, de 10 de Maio de 2008, do Mi-
nistro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 119, de 23 de Junho de 2009, foi criada a Missão de Acompanhamento 
e Fiscalização (MAF) do Programa de Modernização de 5 Aeronaves P -3 
e nomeados os respectivos membros, sob proposta do Chefe do Estado-
-Maior da Força Aérea e do Director -Geral de Armamento e Equipa-
mentos de Defesa.

Desde essa data, já se verificou a necessidade de substituir alguns dos 
membros da referida Missão, na sequência do natural desenvolvimento 
das respectivas carreiras.

Assim, presente a proposta da Força Aérea e da Direcção -Geral de Ar-
mamento e Infra -Estruturas de Defesa e atenta a necessidade de garantir 
o normal funcionamento da MAF, tendo em vista um adequado e eficaz 
acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, determina -se 
o seguinte:

1 — A Missão de Acompanhamento e Fiscalização (MAF) do Pro-
grama de Modernização de 5 Aeronaves P -3, titulado pelo contrato para 

Posto Nome Cargo

MGEN/ENGEL José Coelho Albuquer-
que.

Presidente.

COR/ENGEL José Manuel dos Santos 
Vicêncio.

COR/ADMAER Guilherme dos Santos 
Lobão.

TCOR/ENGEL Manuel António Cruz 
de Seixas.

Representante da DGAIED.

TCOR/PILAV Joaquim José Morais de 
Oliveira.

MAJ/JUR Nuno Alberto Rodrigues 
Dias Costa.

MAJ/ENGEL Joana Isabel Tavares de 
Almeida.

MAJ/ENGEL António Pedro Amado 
de Matos.

CAP/ENGEL António Pedro Ribeiro 
Boaventura e Silva.

TEN/NAV Lorindo Adélio F. dos 
Santos Garcia.

 2 — O presente despacho produz efeitos desde 21 de Junho 
de 2011.

31 de Agosto de 2011. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar -Branco.

205103391 

 Despacho n.º 12263/2011
A Lei de Programação Militar (LPM), aprovada pela Lei Orgânica 

n.º 4/2006, de 29 de Agosto, prevê a concretização da medida «Capa-
cidade de stocks de armamento» na parte respeitante à Força Aérea 
Portuguesa.

Para a concretização dessa medida e no âmbito do projecto «Arma-
mento aéreo», em 24 de Julho de 2008 foi celebrado entre o Estado 
Português e a sociedade Northrop Grumman Overseas Service Cor-
poration o «contrato de fornecimento de targeting pods destinados às 
aeronaves F -16 da Força Aérea Portuguesa».

Através do despacho n.º 28 784/2008, de 15 de Outubro, do 
Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 218, de 10 de Novembro de 2008, foi criada a Missão 
de Acompanhamento e Fiscalização (MAF) da execução do referido 
contrato e nomeados os respectivos membros, sob proposta do Chefe 
do Estado -Maior da Força Aérea e do director -geral de Armamento e 
Equipamentos de Defesa.

Desde essa data, já se verificou a necessidade de substituir alguns dos 
membros da referida Missão, na sequência do natural desenvolvimento 
das respectivas carreiras, incluindo a passagem à situação de reserva do 
seu presidente, coronel ENGAER Daniel Santos.

Assim, presente a proposta da Força Aérea e atenta a necessidade 
de garantir o normal funcionamento da MAF, tendo em vista um ade-
quado e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, 
determina -se o seguinte:

1 — A Missão de Acompanhamento e Fiscalização (MAF) do «con-
trato de fornecimento de targeting pods destinados às aeronaves F -16 
da Força Aérea Portuguesa», criada pelo despacho n.º 28 784/2008, de 
15 de Outubro, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 218, de 10 de Novembro de 2008, passa a 
ter a seguinte constituição: 

a modernização de cinco aeronaves Lockheed P -3C Orion, celebrado em 
6 de Setembro de 2007, criada pelo despacho n.º 14096/2009, de 10 de 
Maio de 2008, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 119, de 23 de Junho de 2009, passa a ter a 
seguinte constituição: 

Posto Nome Cargo

TCOR/ENGAER Pedro Alexandre Entradas Salvada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presidente.
TCOR/ ENGEL Manuel António Cruz de Seixas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Representante da DGAIED.
TCOR/PILAV Luís Miguel Pinto Morais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controlo dos testes de funcionalidade e desempenho.
MAJ/ENGEL Pedro Miguel Rodrigues dos Santos  . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestão dos aspectos técnico e logísticos.
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 2 — O presente despacho produz efeitos desde 21 de Junho de 2011.
31 de Agosto de 2011. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 

Correia de Aguiar -Branco.
205103431 

Posto Nome Cargo

MAJ/JUR Nuno Alberto Rodrigues Dias Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . Assessor jurídico 
MAJ/ADMAER Pedro Dinis Capinha Maio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestão e controlo orçamental.

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Defesa Nacional

Despacho n.º 12264/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º, no artigo 5.º e 

no artigo 6.º do Decreto  -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio Maria 
da Conceição Jensen Olaio Videira de Azevedo, do Metropolitano de 
Lisboa, E. P. E., para exercer as funções de minha secretária pessoal, 
em regime de comissão de serviço e através de acordo de cedência de 
interesse público.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Julho de 
2011.

4 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa 
Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.

205105521 

 Despacho n.º 12265/2011
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 

de 23 de Julho, nomeio, através de acordo de cedência de interesse 
público, para exercer funções de motorista no meu Gabinete, José da 
Silva Fernandes, motorista do mapa de pessoal da Secretaria -Geral do 
Ministério da Defesa Nacional.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 28 de Junho 
de 2011.

4 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa 
Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.

205105498 

 Despacho n.º 12266/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º, no artigo 3.º e 

no artigo 6.º do Decreto  -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio o li-
cenciado João Pedro Saldanha Serra, da Direcção -Geral de Política de 
Defesa Nacional, para exercer as funções de chefe do meu Gabinete, 
em regime de comissão de serviço e através de acordo de cedência de 
interesse público.

2 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 262/88, de 23 de Julho, o nomeado auferirá abono mensal para 
despesas de representação.

3 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 4 de Julho de 
2011.

4 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa 
Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.

205105465 

 Despacho n.º 12267/2011
1 — Nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º e no artigo 6.º 

do Decreto  -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio o licenciado João 
Miguel Saraiva Annes para prestar colaboração no meu Gabinete, 
como assessor para as relações externas, em regime de comissão de 
serviço.

2 — A colaboração a que se refere o número anterior dura enquanto 
se mantiver a minha nomeação no presente cargo, podendo ser feita 
cessar a todo o tempo.

3 — O nomeado auferirá remuneração mensal idêntica à de ad-
junto de gabinete, incluindo subsídios de férias e de Natal, subsí-
dio de refeição e demais abonos e subsídios, designadamente de 
representação.

4 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Julho de 
2011.

4 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa 
Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.

205105416 

 Despacho n.º 12268/2011
1 — Nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º e no artigo 6.º 

do Decreto  -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio a licenciada Marta 
Sofia Amador de Leal Lucas dos Santos, do Departamento Jurídico da 
Câmara Municipal de Lisboa, para prestar colaboração no meu Gabinete, 
como assessora jurídica, em regime de comissão de serviço e através de 
acordo de cedência de interesse público.

2 — A colaboração a que se refere o número anterior dura enquanto 
se mantiver a minha nomeação no presente cargo, podendo ser feita 
cessar a todo o tempo.

3 — A nomeada auferirá remuneração mensal idêntica à de adjunto de 
gabinete, incluindo subsídios de férias e de Natal, subsídio de refeição e 
demais abonos e subsídios, designadamente de representação.

4 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 12 de Julho de 
2011.

11 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa 
Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.

205105619 

 Despacho n.º 12269/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º, nos artigos 5.º e 

6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio Bárbara Vieira 
Sordero de Pinho Récio Nunes de Almeida para exercer as funções de 
minha secretária pessoal, em regime de comissão de serviço.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 16 de Agosto 
de 2011.

16 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto e da Defesa 
Nacional, Paulo Frederico Agostinho Braga Lino.

205105246 

 Polícia Judiciária Militar

Louvor n.º 1682/2011
Louvo o Tenente -Coronel do SGE, NIM 00960079, Agostinho 

Carvalho Teixeira Monteiro, pela excepcional competência técnico-
-profissional, espírito de missão e dedicação demonstrados ao longo dos 
últimos dois anos no desempenho das relevantes funções de Investigador 
Chefe de Equipa da Unidade de Investigação Criminal do Porto da 
Polícia Judiciária Militar.

Oficial possuidor de excelentes conhecimentos na área da Investigação 
Criminal, revelou elevada competência na sua actuação profissional, 
em especial, em sede dos Inquéritos -Crime que, de forma sedimentada 
e metódica, promoveu, advogando a maior lealdade, isenção e sentido 
de responsabilidade, destacando -se ainda as suas raras qualidades de 
abnegação, coragem física e moral, bem como as assinaláveis virtudes 
militares da ética, da lealdade, da camaradagem, do espírito de missão e 
da obediência, contribuindo assim significativamente para a eficiência, 
prestígio e cumprimento da missão da Polícia Judiciária Militar.

Releva -se o seu extraordinário desempenho dinâmico e motivação 
tidos na Equipa de Investigação por si chefiada, bem como em exercício 
das funções supletivas de Director em regime de substituição da unidade 
orgânica a que está adstrito, correspondendo de forma empenhada, es-
clarecida, ponderada, oportuna e com plena noção das responsabilidades 
na procura das indispensáveis e necessárias soluções para o conjunto 
de exigências que caracterizam a actividade específica de uma unidade 
orgânica de investigação criminal.

De enaltecer que o Tenente -Coronel Teixeira Monteiro simultanea-
mente constituiu -se como assessor na acção do Director da Unidade de 
Investigação Criminal do Porto, incorporando as referidas excepcionais 
qualidades pessoais e virtudes militares, sociais e morais traduzidas na 
criteriosa optimização do potencial humano e material desta Unidade, 
procurando a melhoria e o constante aperfeiçoamento, concorrendo para 
a afirmação dos resultados de excelência e no reconhecimento devido a 
este particular Órgão de Polícia Criminal.

Assim, por tudo quanto ficou expresso é de maior justiça reconhe-
cer publicamente o Tenente -Coronel Teixeira Monteiro como grande 
dedicado ao serviço da Justiça, possuindo excepcional conjunto de 
qualidades e inegáveis virtudes militares digno de ser apontado como 




