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Paula Sofia Carrapato Moleiro.
Paulo Celso Lopes Pinto.
Paulo Jorge Saraiva Figueiredo.
Paulo Sérgio Lopes Melo Nunes.
Pedro Alexandre Bismarck Ferreira.
Pedro Alexandre Monteiro Almeida.
Pedro Campos Andrada Freire Baptista.
Pedro David Lopes Filipe.
Pedro de Oliveira Damião Henriques Galvão.
Pedro Emanuel da Silva Lucas.
Pedro Filipe Costa Barreto Borges.
Pedro Filipe Nunes Moreira.
Pedro Jorge da Encarnação Rio.
Pedro Luís Dias da Silva Durand.
Pedro Miguel Araújo Costa.
Pedro Miguel Correia Marques.
Pedro Miguel de Oliveira Alves Carlos.
Pedro Miguel dos Santos Alexandre.
Pedro Paulo de Oliveira Alcaria Guerreiro.
Raquel Isabel Freitas Aiveca.
Raquel Liliana de Oliveira Borges Monteiro.
Raquel Sofia Gouveia Luciano.
Ricardo André Branco Simões Libório.
Ricardo Cardoso Ribeiro de Spínola.
Ricardo de Sant’ana Godinho Moreira.
Ricardo José Amaral da Costa.
Ricardo Taveira de Sousa Rodrigues.
Rita Isabel Mangerico Canaipa.
Rita Isabel Pepe de Góis Figueira.
Rita Isabel Ribeiro Zina.
Rita Lobo Fernandes Novais.
Roberto Duarte Medeiros Leite.
Rui Beltrão Coelho Tribuna.
Rui Filipe de Brito Camacho Duarte.
Rui Manuel Teixeira Reis Nobre.
Rui Miguel Ivo Lopes.
Sandra Pires do Carmo Lobo.
Sandra Susete Viamontes Lopes.
Sara Alexandra dos Anjos da Cruz.
Sara Fernandes Garcia.
Sara Infante Lobo de Matos.
Sara Isabel Fabião Queirós.
Sara Nogueira Cruz.
Sérgio Paulo da Silva Pereira.
Sílvia Freire Gregório dos Santos.
Sílvia Margarida Rodrigues Estevens.
Sílvia Sofia Alves Correia.
Simone Carvalho Dias Vaz.
Sofia Alexandra Gomes Pires.
Sofia da Graça Cordeiro Fernandes.
Sofia Leonor Castelo Branco Martins Oliveira.
Sónia Alexandra Graça da Cunha Marques Mendes Alves.
Sónia Mar Trigo.
Sónia Sebastião Pires.
Susana Alexandra da Graça Fontoura.
Susana Cristina Martins Sanches.
Susana de Almeida Santos Dias.
Susana Margarida Fonseca Oliveira.
Susana Margarida Serra Nunes.
Tamara Santos Pessoa.
Tânia Sofia Bernardo da Graça.
Terence Coelho Lisboa.
Tiago Manuel Carmona Simões da Paixão.
Vanessa Massano Cândido.
Vanessa Portela Santos Pimentel.
Vânia Lúcia Ornelas da Silva Carvalho.
Vasco Miguel Gomes Marques de Sousa Casimiro.
13 de abril de 2017. — A Diretora-Geral, Elisabete Reis de Carvalho.
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 DEFESA NACIONAL

Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.

Despacho (extrato) n.º 9718/2017
O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-

-Lei n.º 35/2016, de 29 de junho, aprovou a lei orgânica do IASFA, I. P., 

definindo a sua missão e atribuições. Posteriormente, a Portaria 
n.º 189/2013, de 22 de maio, aprovou os Estatutos do IASFA, I. P., 
definindo a sua organização interna e as atribuições e competência das 
unidades orgânicas.

Tendo em consideração as competências atribuídas ao Centro de 
Apoio Social de Runa e considerando que o cargo de Diretor do Centro 
de Apoio Social de Runa desse Centro de Apoio Social se encontrava 
formalmente vago, tornou-se necessário proceder à nomeação do seu 
titular por forma a garantir o seu normal funcionamento e a cabal pros-
secução das competências que lhe são cometidas.

Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social 
das Forças Armadas, I. P., nos termos do disposto nos n.os 1 e 2, do 
artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação conferida 
pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, foi designado, em regime de 
substituição, para exercer o cargo de Diretor do Centro de Apoio Social 
de Runa, o Coronel João Manuel Batista Cabral em 9 de junho de 2016, 
tendo cessado as funções como Diretor do Centro de Apoio Social de 
Runa em 31 de julho de 2017.

24 de outubro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui 
Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente-General. — A Vogal do 
Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, 
Licenciada.
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 Despacho (extrato) n.º 9719/2017
1 — O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de junho, aprovou a lei orgânica do 
IASFA, I. P., definindo a sua missão e atribuições. Posteriormente, a Por-
taria n.º 189/2013, de 22 de maio, aprovou os Estatutos do IASFA, I. P., 
definindo a sua organização interna e as atribuições e competência das 
unidades orgânicas.

Tendo em consideração as competências atribuídas ao Centro de 
Apoio Social do Porto e considerando que o cargo de Diretor do Cen-
tro de Apoio Social do Porto se encontra formalmente vago, torna-se 
necessário proceder à nomeação do seu titular por forma a garantir o 
seu normal funcionamento e a cabal prossecução das competências que 
lhe são cometidas.

Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social 
das Forças Armadas, I. P., nos termos do disposto nos n.os 1 e 2, do 
artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republi-
cada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação 
conferida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, foi designado, em 
regime de substituição, para exercer o cargo de Diretor do Centro de 
Apoio Social do Porto, o Coronel Antonino Melchior Pereira de Melo 
cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente 
despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo de aptidão e da 
experiência profissional necessárias para o desempenho do cargo em 
que é investido.

2 — O presente despacho produz efeitos a 5 de setembro de 2016.

Nota Curricular
1 — Dados Pessoais
Nome: Antonino Melchior Pereira de Melo.
Nascido a 15 de novembro de 1963 em Valdevez-Ucanha, concelho 

de Tarouca, distrito de Viseu.

2 — Habilitações Académicas
Licenciatura em Ciências Sócio Militares — Curso de Transmissões 

da Academia Militar do Exército, onde ingressou em setembro de 1982, 
tendo concluído o curso em 1987.

Curso de Promoção a Capitão na Escola Prática de Transmissões, 
em 1990.

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e Computadores, no Insti-
tuto Superior Técnico, tendo iniciado em 1990 e concluído em 1993.

Curso de Promoção a Oficial Superior, no Instituto de Altos Estudos 
Militares, em 1995.

3 — Experiência Profissional
Diretor do Centro de Apoio Social do Porto do IASFA, I. P. desde 5 

de setembro de 2016.
Chefe do Gabinete de Coordenação de Projetos na Direção de Co-

municações e Sistemas de Informação, desde 19 de setembro de 2014 
até 04 de setembro de 2016.

Comandante do Regimento de Transmissões, desde 19 de setembro 
de 2012, até 01 de outubro de 2013.
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Chefe da Repartição de Comunicações e Sistemas de Informação no 
Quartel-General da EUROFOR (European Rapid Operational Force), 
em Florença, desde setembro de 2008 até fevereiro de 2012.

Diretor de Estudos e Instrução/Diretor de Formação, desde outubro 
de 2004 até julho de 2008.

Oficial de Transmissões, Chefe do Centro de Telecomunicações Per-
manentes e do Centro de Informática da Zona Militar dos Açores, desde 
agosto de 1996 até setembro de 2003.

Comandante da Companhia de Instrução de Quadros, Chefe da Secção 
de Operações e Informações e Segurança e Comandante da Companhia 
de Comando e Serviços, funções desempenhadas não cumulativamente, 
desde dezembro 1993 até agosto de 1996.

Comandante do Pelotão Centro de Transmissões e Oficial de Opera-
ções e Informações da Companhia de Transmissões da Brigada Mista 
Independente, desde abril de 1989 até julho de 1990.

Comandante de pelotão e instrutor do Curso de Formação de Oficiais 
e Sargentos e Comandante do pelotão de feixes hertzianos da Companhia 
de Transmissões de Comando, na Escola Prática de Transmissões, desde 
o ingresso no quadro, 01 setembro de 1987 até fevereiro de 1989.

4 — Formação Profissional
Vários cursos de qualificação, em Portugal e no estrangeiro, nomea-

damente: Curso de Operações Irregulares (Portugal), Curso de Guerra 
Nuclear Biológica e Química (Portugal), Curso de Guerra Eletrónica 
(Portugal), Curso de Gestão da Formação (Inglaterra), Curso de Segu-
rança em Sistemas ADP (Itália), Curso de Introdução ao Funcionamento 
da União Europeia (Bélgica).

Louvores: nove louvores, tendo sido atribuídos seis por Oficiais 
Generais e três por outras entidades militares.

Condecorações: medalha de Serviços Distintos grau prata, medalha de 
Mérito Militar 1.ª classe, medalha de Mérito Militar 2.ª classe, medalha 
D. Afonso Henriques 1.ª classe, medalha de Comportamento Exemplar 
grau ouro, medalha da EUROFOR.

24 de outubro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Ma-
nuel Xavier Fernandes Matias, Tenente-General. — A Vogal do Conselho 
Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho, Licenciada.

310881121 

 Instituto da Defesa Nacional

Louvor n.º 439/2017
Louvo o Sargento -Chefe, OPINF 049884 -L, Francisco José Lomba 

Passos, pelo seu extraordinário desempenho e dedicação ao serviço 
demonstrados no exercício das funções que lhe foram atribuídas no 
Núcleo de Informática do Instituto da Defesa Nacional.

Para além da gestão da rede interna de computadores e dos sistemas de 
comunicação, em que demonstrou excelentes capacidades de planea mento 
e organização, obtendo sempre eficácia com uma muito hábil, parcimoniosa 
e judiciosa utilização dos meios, o Sargento -Chefe Passos desempenhou um 
vasto leque de atividades de que se destacam: o apoio ao utilizador (local e 
remoto), no uso corrente das tecnologias de informação e comunicação; a 
manutenção e boa utilização das aplicações informáticas institucionais e a 
gestão do parque informático (software e hardware), assegurando o seu correto 
funcionamento e mantendo atualizado o cadastro dos meios informáticos.

A sua ação foi igualmente preponderante na área da segurança infor-
mática, em que evidenciou os seus elevados conhecimentos técnicos e 
a sua competência profissional, ao mesmo tempo que procurou, conti-
nuadamente, aprofundar os seus conhecimentos. A sua ação contribuiu, 
assim, de forma significativa, para a operacionalidade dos sistemas em 
funcionamento no IDN, quer nas instalações de Lisboa, quer nas da 
delegação deste Instituto no Porto.

Norteando sempre a sua atuação pela afirmação constante de ele-
vados dotes de carácter e denotando sempre elevada capacidade de 
trabalho, espírito de sacrifício e de obediência, abnegação e lealdade, o 
Sargento -Chefe Francisco Passos pautou sempre o seu relacionamento 
por uma exemplar correção, discrição e cordialidade, conquistando, 
com naturalidade, a confiança e consideração de todos quantos com 
ele privaram diariamente.

No momento em que termina a sua missão no Instituto da Defesa 
Nacional, o Sargento -Chefe Francisco Passos é merecedor de ser evi-
denciado nas suas excecionais qualidades e virtudes militares e de lhe 
ser concedido muito justamente o reconhecimento público, qualificando 
como relevantes e de elevado mérito os serviços por si prestados, que 
muito contribuíram para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão 
do Instituto da Defesa Nacional.

19 de outubro de 2017. — O Diretor -Geral, Vítor Daniel Rodrigues 
Viana, major -general.
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 Marinha

Superintendência do Pessoal

Despacho n.º 9720/2017
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 7001/2017, de 04 julho, 

do vice-almirante Superintendente do Pessoal, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 155, de 11 de agosto de 2017, subdelego no 
Chefe da Repartição de Recrutamento e Seleção da Direção de Pessoal, 
capitão-de-mar-e-guerra Rui Miguel Marcelo Correia, a competência 
para a prática dos seguintes atos relativamente ao pessoal de cuja gestão 
está especificamente encarregado:

a) No âmbito da carreira naval e admissão de pessoal:
(1) Autorizar o adiamento ou antecipação de incorporação;
(2) Autorizar a inspeção de recrutas afetos à Marinha, no caso de 

alteração psicofísica devidamente comprovada;
(3) Autorizar a transferência para incorporação noutro ramo de recrutas 

afetos à Marinha, nos termos do artigo 22.º da Lei do Serviço Militar;
(4) Decidir sobre a candidatura aos regimes de contrato (RC) e vo-

luntariado (RV) nas diversas categorias de militares;
(5) Autorizar a celebração de contratos para a prestação de serviço 

militar em RC e para o exercício de funções militares em RV, de 
acordo com os modelos aprovados pela Portaria n.º 418/2002, de 
19 de abril;

(6) Autorizar a apresentação de candidaturas a lugares vagos e a 
concurso na Marinha.

b) No âmbito da proteção na parentalidade e assistência à família 
e relativamente aos militares, em qualquer forma de prestação de ser-
viço efetivo, que prestam serviço na Repartição de Recrutamento e 
Seleção:

(1) Concessão de licença parental inicial em qualquer das modali-
dades;

(2) Concessão de licença por risco clínico durante a gravidez;
(3) Concessão de licença por interrupção de gravidez;
(4) Concessão de licença por adoção;
(5) Concessão de dispensas para consulta pré -natal, amamentação, 

aleitação e para avaliação para adoção;
(6) Autorização para assistência inadiável e imprescindível a filho;
(7) Autorização para assistência a neto;
(8) Concessão de dispensa de trabalho noturno e para proteção da 

segurança e saúde;
(9) Redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor com 

deficiência ou doença crónica;
(10) Autorização para assistência a membro do agregado familiar.

2 — Este despacho produz efeitos a partir de 12 de outubro de 2017, 
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados 
pelo Chefe da Repartição de Recrutamento e Seleção que se incluam 
no âmbito desta subdelegação de competências.

23 de outubro de 2017. — O Diretor de Pessoal, Aníbal Soares Ri-
beiro, Comodoro.

310882961 

 Exército

Comando do Pessoal

Declaração de Retificação n.º 772/2017
Para os devidos efeitos, declara -se que o Despacho n.º 8924/2017, 

de 26 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 195, 10 de outubro de 2017, foi publicado com incorreções, que 
assim se retificam:

Onde se lê:
«00588116 — Pedro António Amaral Medeiros — 13,04»

deverá ler -se:
«19794518 — Pedro António Couto Medeiros — 13,04»

23 de outubro de 2017. — O Chefe da Repartição, António Alcino da 
Silva Regadas, COR INF.

310874034 


