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bas adequadas, inscritas e a inscrever no orçamento do Instituto de 
Informática, I. P., consignado no Orçamento da Segurança Social, na 
rubrica D.02.02.20 — Serviços de natureza informática.

4.º A importância fixada para cada ano económico pode ser acrescida 
do saldo apurado no ano que lhe antecedeu.

5.º A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua as-
sinatura.

10 de outubro de 2017. — O Secretário de Estado do Orçamento, 
João Rodrigo Reis Carvalho Leão. — 1 de setembro de 2017. —
A Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Sofia de Almeida 
Gaspar Joaquim.

310840484 

 DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9442/2017
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 44/2002, de 2 de março, na sua redação atual, e da alínea a) do 
n.º 4 da Portaria n.º 752/87, de 2 de setembro, alterada pela Portaria 
n.º 566/2008, de 11 de junho, e tendo presente a proposta da Autoridade 
Marítima Nacional, nomeio o Vice -almirante Luís Carlos de Sousa 
Pereira, cuja nota curricular se anexa, para Presidente da Comissão do 
Domínio Público Marítimo, em substituição do Vice -almirante RES 
Augusto Mourão Ezequiel, que fica exonerado do referido cargo.

O presente despacho produz efeitos a 12 de outubro de 2017.
11 de outubro de 2017. — O Ministro da Defesa Nacional, José 

Alberto de Azeredo Ferreira Lopes.

Nota curricular
O Vice -almirante Luís Carlos de Sousa Pereira tem 56 anos de idade 

e 39 anos de serviço. Frequentou o Curso de Marinha da Escola Naval 
em 1978, tendo sido promovido a Guarda -marinha em 1 de outubro 
de 1983. Especializou -se em Comunicações e possui, entre outros, o 
Curso Geral Naval de Guerra e o Curso de Promoção a Oficial General. 
Esteve embarcado em várias Unidades Navais, exercendo funções de 
Oficial Imediato do NRP Geba e do NRP Cunene, Chefe de Serviço 
de Comunicações do NRP Afonso Cerqueira e do NRP Comandante 
Roberto Ivens, Chefe do Serviço de Comunicações e Guerra Eletrónica 
e Chefe do Departamento de Operações do NRP Vasco da Gama, Ofi-
cial Imediato do NRP Vasco da Gama e comandante do NRP Álvares 
Cabral. Em terra desempenhou funções de adjunto ao Chefe do Gabi-
nete de Ajudas à Instrução no G2EA, Diretor da Estação Radionaval 
de Ponta Delgada, adjunto da Repartição de Operações do Comando 
Operacional dos Açores, RC -3002 LCO Portugal OPS Officer na NATO-
-CINCIBERLANT, Chefe de Planeamento Operacional e adjunto do 
Planeamento Estratégico no Estado -Maior da Armada, adjunto ao Chefe 
de Gabinete do CEMA e ajudante de Campo de SEXA o ALM CEMA, 
adjunto da Marinha ao Chefe de Gabinete do CEMGFA, Diretor do 
Centro de Instrução de Tática Naval, Comandante da Esquadrilha de 
Escoltas Oceânicos e Comandante do Grupo de Tarefa Naval, chefe da 
Divisão de Planeamento do Estado -Maior da Armada, Comandante do 
Corpo de Fuzileiros e mais recentemente Comandante Naval. Atualmente 
desempenha o cargo de Diretor -Geral de Autoridade Marítima, desde 
dezembro de 2016. Da sua folha de serviços constam vários louvores 
e condecorações, das quais se destacam a Medalha da Ordem Militar 
de Avis grau de Comendador, as seis Medalhas Militares de Serviços 
Distintos — Prata, a Medalha Militar de Mérito Militar de 2.ª classe, 
as Medalhas Militares da Cruz Naval de 2.ª e de 3.ª classe e a Medalha 
Militar de Comportamento Exemplar — Ouro.

310855429 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 9443/2017
Considerando a necessidade de garantir o normal funcionamento da 

Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa da Secretaria -Geral 
do Ministério da Defesa Nacional (SG/MDN) e verificando -se todos os 
requisitos legais exigidos, bem como a detenção da competência técnica, 
a aptidão e o perfil adequados ao exercício das inerentes funções, designo 
em regime de substituição, nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, no cargo de Diretor de 

Serviços do Centro de Dados da Defesa da SG/MDN, cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, a que se refere n.º 2 do artigo 1.º da Portaria 
n.º 290/2015, de 18 de setembro, o Capitão -de -fragata Fernando Santiago 
Matoso Pinheiro da Silva, com efeitos a 1 de outubro de 2017.

O designado fica autorizado a optar pelo vencimento ou retribuição 
base da sua função, cargo ou categoria de origem, nos termos do dis-
posto no n.º 3 do artigo 31.º da supra mencionada Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro.

Para efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 19.º da citada Lei, a 
nota curricular do agora designado é publicada em anexo ao presente 
despacho.

19 de setembro de 2017. — O Secretário -Geral, Gustavo André Es-
teves Alves Madeira.

ANEXO

Nota Curricular
O Capitão -de -Fragata Fernando Santiago Matoso Pinheiro da Silva 

nasceu em Lisboa a 21 de maio de 1957. Ingressou na Marinha em 
1978 e concluiu o Curso de Formação de Oficiais do Serviço Especial 
(Informática) em 1989.

Entre 1989 e 2001 exerceu várias funções técnicas, primeiro no ex-
-Serviço de Informática da Armada (SIA), até à sua extinção em 1994, 
e até 2001 na ex -Direção de Análise e Métodos de Apoio à Gestão (DA-
MAG), que o substituiu, inicialmente como programador de aplicações 
e mais tarde como analista e administrador de bases de dados.

A partir de 2004, já integrado da Direcção das Tecnologias de In-
formação e Comunicação (DITIC), que sucedeu à DAMAG, exerceu 
sucessivamente os cargos de chefe da Secção de Coordenação da Pro-
dução, chefe da Secção da Operação, chefe da Secção de Infraestruturas 
e Comunicações e a partir de 2007 a chefia da Divisão de Serviços e 
Comunicações.

Desempenhou, em acumulação com as funções de natureza técnica, 
os cargos de Secretário -Escolar do Centro de Instrução de Informática, 
onde também foi instrutor durante vários anos e chefe do Serviço de 
Segurança e Oficial de Segurança da Unidade (OSU).

Entre 2010 e 2012 desempenhou funções no Estado -Maior da Armada 
(EMA), primeiro na Divisão de Relações Externas ligado ao Protocolo 
da Marinha e outras funções de Representação Externa (Embaixadas, 
Adidos de Defesa estrangeiros e visitas de navios de guerra a Portugal) 
e depois na Divisão de Planeamento como responsável pela Área da 
Comunicação Estratégica. Integrou tambémo Núcleo de Consultoria 
Interna da Marinha.

Entre 2012 e 2014 destacado no Ministério da Defesa Nacional — 
Direcção -Geral de Política da Defesa Nacional (MDN -DGPDN), 
desempenhou uma missão no âmbito da Cooperação Técnica Militar 
(CTM) em Timor -Leste, como assessor militar do Ministro da Defesa de 
Timor -Leste, integrando também o Gabinete da Força 2020, um órgão 
de estudo e planeamento, responsável pela elaboração da Estratégia 
de médio e longo prazo para as Falintil — Forças de Defesa de Timor-
-Leste (F -FDTL).

Desde janeiro de 2015 desempenha as funções de responsável pela 
Área Técnica de Apoio ao Utilizador da Direção de Serviços do Centro 
de Dados da Defesa (DSCDD) da Secretaria -Geral do Ministério da 
Defesa Nacional (SGMDN).

Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.
310855389 

 Autoridade Marítima Nacional

Direção-Geral da Autoridade Marítima

Declaração de Retificação n.º 735/2017
Ao abrigo do disposto no artigo 5.º da Lei n.º 74/98, de 11 de no-

vembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, por 
remissão do n.º 1 do artigo 12.º do Despacho Normativo n.º 15/2016, de 
21 de dezembro, declara -se que o Edital n.º 590/2017, de 31 de janeiro, 
respeitante ao Edital da Capitania do Porto de Peniche, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 18 de agosto, saiu com ine-
xatidão, pelo que se procede à respetiva retificação.

Assim:
No Capítulo II referente à Segurança da Navegação, em «Meteorologia 

e avisos à navegação», na alínea a), cuja epígrafe é «Barra fechada», 
onde se lê:

«2) De noite: Três luzes permanentemente acesas, dispostas ver-
ticalmente, na sequência, de cima para baixo, cor verde -vermelho-



Diário da República, 2.ª série — N.º 207 — 26 de outubro de 2017  24299

-verde; (previsto alterar oportunamente para sequência vermelho-
-verde -vermelho)»

deve ler -se:
«2) De noite: Três luzes permanentemente acesas, dispostas ver-

ticalmente, na sequência, de cima para baixo, cor vermelho -verde-
-vermelho; (previsto alterar oportunamente para sequência verde-
-vermelho -verde)»
8 de setembro de 2017. — O Capitão do Porto de Peniche, Marco 

Alexandre de Serrano Augusto, Capitão -Tenente.
310855226 

 Polícia Judiciária Militar

Louvor n.º 380/2017
Louvo o Primeiro -Sargento, Amanuense, Comando, NIM 02666681, 

José Henrique Nunes Soares, pela extraordinária competência, entrega 
e profissionalismo que, ao longo dos últimos cinco anos, tem colocado 
ao dispor da Polícia Judiciária Militar (PJM).

Desempenhando funções na Secção de Processos da Unidade de Apoio 
Técnico e Administração (UATA) da PJM, na sua atuação estão vincadas 
assinaláveis virtudes militares, que se traduziram sempre na briosa e 
pundonorosa execução de todas as tarefas superiormente determinadas. 
Com um leque de atribuições que se estende da gestão processual à 
participação em missões de apoio a diligências investigacionais, o seu 
contributo para o sucesso da missão da PJM tem excedido os limites 
da sua função, apoiando de forma determinante a ação das equipas de 
investigação criminal que operam a partir do Porto.

Militar dotado de um abnegado espírito de missão, apresenta uma 
disponibilidade que não regateia esforços, nunca se escusando ao pronto 
sacrifício dos seus interesses pessoais e tempos de lazer em prol dos 
superiores interesses do serviço.

Os mais de 36 anos de serviço e as inúmeras condecorações e louvores 
de que foi alvo, ilustram de forma inequívoca uma carreira plena ao 
serviço das Forças Armadas e do país, sendo de relevar a sua passagem 
pelo Comando e Quartel -General do Governo Militar de Lisboa, pelo 
1.º Batalhão de Infantaria Mecanizado da Brigada, pelo Regimento de 
Infantaria n.º 1, pela Escola Prática de Transmissões, pelo Centro de 
Tropas Comandos e pelo Hospital Militar Regional n.º 1, bem como a 
sua participação em exigentes Teatros de Operações Internacionais, ao 
serviço dos Comandos.

As qualidades militares, profissionais e pessoais do 1SAR, Comando, 
José Soares legitimam tanto como impõem o seu público reconhecimento 
e enaltecimento, havendo configurado uma carreira de excelência e 
incomensurável valor, que foi capaz de fechar com chave de ouro, ao 
contribuir de forma decisiva para a eficiência, a eficácia e o prestígio 
deste Corpo Superior de Polícia e do Ministério da Defesa Nacional, 
em muito dignificando as Forças Armadas.

10 de outubro de 2017. — O Diretor -Geral da Polícia Judiciária 
Militar, Luís Augusto Vieira, Coronel.

310856896 

 Estado-Maior-General das Forças Armadas

Hospital das Forças Armadas

Aviso n.º 12814/2017
Nos termos dos artigos 45.º e seguintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, após homologação pelo Diretor do Hospital das Forças 
Armadas, da ata da Avaliação Final do Júri constituído para o efeito, 
torna -se público que concluíram com sucesso, o período experimental, na 
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, após procedimento concursal comum, conforme 
Aviso n.º 8126/2016, publicado no Diário da República n.º 123, 2.ª série, 
de 29 de junho de 2016, para o desempenho de funções da carreira/cate-
goria de Assistente Técnico, os seguintes assistentes técnicos: 

Nome Data de Integração
no Mapa

Classificação
final

   
Andrea Filipa da Silva Afonso. . . 31 -05 -2017 16,930 valores
Carla Sofia Súcia Pereira . . . . . . . 31 -05 -2017 17,670 valores
Susana Cátia Saavedra Duarte . . . 31 -05 -2017 16,930 valores

Nome Data de Integração
no Mapa

Classificação
final

   
Teresa de Jesus Capelo Caroço  . . 31 -05 -2017 16,930 valores
Denise Fabiana Tavares Reis Mi-

randa.
03 -06 -2017 16,600 valores

Fábio Miguel Santos Fonseca  . . . 03 -06 -2017 16,600 valores
Ana Daniela Barbosa da Rocha . . 06 -06 -2017 16,930 valores
Julieta Maria Abreu Bacelar de 

Vasconcelos.
11 -06 -2017 16,530 valores

Hélia Filipa Ramos Coelho  . . . . . 17 -06 -2017 16,530 valores

 16 de outubro de 2017. — O Chefe do Departamento de Recursos 
Humanos do HFAR, Fernando José Teixeira Rocha, Tenente -Coronel 
de Infantaria.

310854943 

 Aviso n.º 12815/2017

Celebração de contrato em funções públicas por tempo inde-
terminado, em período experimental, na carreira e categoria 
de Assistente Técnico, com o trabalhador Gisela Marisa dos 
Santos Afonso.
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho e na sequência de despacho do Exmo. Diretor do HFAR, 
que homologou a lista unitária de ordenação final no procedimento 
concursal, para preenchimento de onze postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do HFAR, aberto pelo Aviso n.º 7998/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 27 de junho, torna -se 
público que foi celebrado, no dia 01/09/17, o contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com Gisela Marisa dos Santos 
Afonso, na primeira posição remuneratória da carreira e categoria de 
Assistente Técnico, correspondente ao nível 5 da Tabela Remuneratória 
Única, com efeitos a 06 de fevereiro de 2017, em período experimental, 
com a duração de 120 dias.”

16 de outubro de 2017. — O Chefe do Departamento de Recursos 
Humanos do HFAR, Fernando José Teixeira Rocha, Tenente -Coronel 
de Infantaria.

310854813 

 Aviso n.º 12816/2017
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

torna -se público que cessou funções a seu pedido, por denúncia do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, o 
seguinte técnico superior de diagnóstico e terapêutica: 

Nome Categoria Data
da cessação

Elisabete Jorge da Costa Roldão Técnica de 1.ª Classe 01 -10 -2017

 17 de outubro de 2017. — O Chefe do Departamento de Recursos 
Humanos do HFAR, Fernando José Teixeira Rocha, Tenente -Coronel 
de Infantaria.

310856417 

 Declaração de Retificação n.º 736/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 3605/2017 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 28 de abril de 2017, que 
publicita a celebração de contrato em funções públicas por tempo in-
determinado, em período experimental, na categoria de Técnico de 
2.ª Classe da carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, na área 
de Radiologia, com a licenciada Marta Sofia Gonçalves Ferreira, procede-
-se às seguintes retificações:

Onde se lê:

«No dia 01/02/2017»

deve ler -se:

«No dia 23/01/2017»

16 de outubro de 2017. — O Chefe do Departamento de Recursos 
Humanos do HFAR, Fernando José Teixeira Rocha, Tenente -Coronel 
de Infantaria.

310855178 


