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O Capitão-tenente Marco Alexandre de Serrano Augusto nasceu 

a 27 de Setembro de 1973 em Angola, ingressou na Escola Naval em 
04 de Novembro de 1991 tendo concluído o Curso de Ciências 
Militares Navais, ramo Marinha, em 1997. 

 
Após outubro de 1997, no posto de Guarda - marinha e de Segundo – tenente 

desempenhou funções de 3º Oficial de Guarnição e de Oficial Imediato no NRP 
«Limpopo» e no NRP «Save». Em agosto de 2000 foi empossado Comandante do 
NRP «Hidra» tendo cessado funções em agosto de 2002, embarcou de seguida no 
NRP «João Coutinho». Frequentou o curso de especialização de oficiais em 
Navegação no período compreendido entre setembro de 2003 e outubro de 2004. 

 
Concluído o curso de especialização, prestou serviço Centro de Instrução de 

Táctica Naval entre outubro de 2004 e fevereiro de 2005, desempenhando funções no 
gabinete de Navegação. Em fevereiro de 2005 assumiu as funções de oficial 
navegador do NRP «Comandante João Belo».  

 
Entre setembro de 2005 e outubro de 2008, exerceu funções de comandante de 

companhia no Comando do Corpo de Alunos da Escola Naval. 
 
 De outubro de 2008 a julho de 2009 frequentou o Curso de Promoção a Oficial 

Superior no Instituto de Estudos Superiores Militares, após o qual destacou para 
Instituto Hidrográfico – Divisão de Navegação, onde exerceu várias funções na área 
técnica da sua especialização em Navegação. 

 
 De julho de 2012 até março de 2015, prestou serviço no Comando da Zona 

Marítima do Sul onde exerceu as funções de 2º Comandante, em acumulação com as 
funções de Chefe de Estado- Maior e de Oficial Adjunto do Chefe do Departamento 
Marítimo do Sul. 

 
Desde março de 2015 até julho de 2015 frequentou o Curso de Aperfeiçoamento 

em Autoridade Marítima na Escola de Autoridade Marítima.  
  

Ao longo da sua carreira tirou diversos cursos, em 2000 curso Avançado 
Limitação de Avarias para Oficiais, em 2001 estágio para Comandantes e Imediatos 
de Unidade Naval, em 2002 e 2012 o curso de Aperfeiçoamento em Operações SAR, 
em 2009 o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores e o Curso de 
Promoção a Oficial Superior, em 2012 o curso em Naval Cooperation and Guidance to 
Shipping e em julho de 2015 o curso de Aperfeiçoamento em Autoridade Marítima. 

 
Em 01 de Outubro de 2008 foi promovido ao posto de Capitão- tenente. 

 
Na sua carreira foi agraciado com diversos louvores individuais, uma licença de 

mérito e com as medalhas Militares de Serviços Distintos, de Mérito Militar 2ª classe e 
de Comportamento Exemplar grau prata. Usa o distintivo de especialização em 
Navegação, o alusivo ao tempo de embarque de navegação de grau de prata e o do 
curso de Aperfeiçoamento em Autoridade Marítima. 

 
O Capitão-tenente Serrano Augusto, vive na Quinta do Conde, é casado com 

Vanda Maria e tem dois filhos, João Paulo (1999) e a Ana Rita (2004).  


