
23686  Diário da República, 2.ª série — N.º 144 — 29 de julho de 2013 

Matérias Classificadas; Curso de Word 97 — Básico; Windows 95 
DIPSEO — Sistema de Gestão de Diplomas da SEO. Informática na 
ótica do utilizador (Word, Excel, Access, Power Point e Smart Docs).

Percurso profissional:
Desde 2005: funções administrativas no secretariado de apoio dos 

Gabinetes dos Ministros de Estado e das Finanças;
Funções administrativas no secretariado de apoio do Gabinete de 

Apoio ao Secretário de Estado do Orçamento;
Funções administrativas no secretariado de apoio do Gabinete do 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais;
Serviços de Administração do IVA — Serviço Central de Cobran-

ças — DGCI;
Funções administrativas no secretariado de apoio do Gabinete de 

Apoio ao Secretário de Estado do Orçamento;
1 de outubro de 1975: Ingresso na função pública — IARN — Insti-

tuto de Apoio ao Retorno de Nacionais.
Maria José Neves Limão Chaves é natural de Santiago do Cacém, 

Setúbal, onde nasceu em 8 de julho de 1956. Ingressou na Função Pública 
em 10 de dezembro de 1976.

Frequência, em 2011, do 2.º Ano do Curso de Direito na ULHT — Uni-
versidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Conclusão, em 
2009, do Ensino Secundário Recorrente, equivalente ao 12.º ano diurno. 
Formação: Curso de Solicitadores, lecionado na Câmara dos Solicita-
dores; Curso de Organização e Técnicas de Arquivo. Gestão Eletrónica 
de Documentos. Curso de Gestão Documental/SmartDocs. Curso de 
Internet — Redes de Informação e Correio Electrónico. Curso de Se-
gurança das Matérias Classificadas. Cursos de Excel 97, WINDOWS 
95, GESDOC, OFFICEPOWER Utilização dos Módulos e Tratamento 
de Texto Básico e de Utilização dos Módulos de OFFICEPOWER 
(OFTUL).

Percurso Profissional:
Desde 2001: Funções técnicas administrativas na Secretaria de Apoio 

aos Gabinetes dos Ministros das Finanças e de Estado e das Finanças;
1986 a 2001: Funções técnicas administrativas na Secretaria de Apoio 

ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais;
1983 e 1986: Funções de técnicas Administrativas, na área jurídica, 

na Direção -Geral das Alfândegas;
1978 a 1983: Funções técnicas administrativas na Secretaria de Apoio 

ao Gabinete do Ministro das Finanças;
1976 a 1978: Funções técnicas administrativas na Secretaria de Apoio 

ao Gabinete do Ministro do Plano e da Coordenação Económica.
Lucília Afonso Fernandes Leal é natural do Fundão, Vale de Praze-

res, onde nasceu em 7 de novembro de 1945, sendo assistente operacional 
do mapa de pessoal da Secretaria -Geral do Ministério das Finanças. 
Completou o 2.º Ciclo do Ensino Básico. Participou em várias ações de 
formação e Workshops sobre «A importância do Atendimento Telefónico 
na Imagem de uma Instituição», processamento de texto e internet e 
navegação. Curso «Utilizar um programa de processamento de texto e de 
apresentação de informação — Processador de texto — funcionalidades 
avançadas».

Desde junho de 2011 que tem estado destacada no Gabinete de Mi-
nistro de Estado e das Finanças do XIX Governo Constitucional. Ante-
riormente desempenhou as seguintes funções:

De 13 de maio de 2005 a 20 de junho de 2011: destacada nos Gabinetes 
dos Secretários de Estado da Administração Pública, Dr. João Figueiredo 
e Dr. Gonçalo Castilho dos Santos;

De 18 de fevereiro de 2003 a 12 de maio de 2005: Secretaria -Geral 
do Ministério das Finanças;

De 04 de novembro de 2002 a 17 de fevereiro de 2003: Centro de 
Reprografia do Gabinete da Senhora Ministra de Estado e das Finanças 
do XV Governo Constitucional;

Afeta à Direção de Serviços de Pessoal, Acidentes e Indemnizações 
da Secretaria -Geral do Ministério das Finanças;

Afeta ao Serviço da Comissão Nacional do Euro.
Maria de Jesus Martinho Estêvão Pires é natural do Bombarral, 

Pó, onde nasceu em 11 de outubro de 1962. É assistente operacional 
(operadora de reprografia) do mapa de pessoal da Secretaria -Geral do 
Ministério das Finanças. Completou o 3.º ciclo do ensino básico pelo 
Centro de Formação Profissional de Lisboa (sector terciário) do Instituto 
do Emprego e Formação Profissional. Frequentou várias ações de forma-
ção sobre «Processamento de texto, Internet e navegação. Conhecimentos 
básicos como utilizador de Word e Excel», pelo Instituto do Emprego e 
Formação Profissional; Workshop sobre «A importância do atendimento 
telefónico na imagem de uma instituição», pela Secretaria -Geral do 
Ministério das Finanças; Curso de copiador El 92 (Xerox); Curso de 
copiador 5352 Fiery (Xerox); Curso de copiador 5765 Fiery (Xerox); 
Curso de datilografia informática — estenografia, pela Escola Vitória.

Desde dezembro de 2009 que tem estado destacada nos Gabinetes dos 
Ministros de Estado e das Finanças do XVIII e XIX Governos Consti-
tucionais. Anteriormente desempenhou as seguintes funções:

De 1 de junho de 2006 a 30 de novembro de 2009 — Operadora de 
reprografia no Ministério das Finanças;

De 14 de julho de 2000 a 31 de maio de 2006 — Operadora de repro-
grafia no Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;

De 29 de janeiro de 1997 a 13 de julho de 2000 — Servente de limpeza 
no Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;

De 30 de janeiro de 1989 a 28 de janeiro de 1997 — Auxiliar de 
limpeza no Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

207142137 

 Secretaria-Geral

Aviso n.º 9657/2013
A Secretaria -Geral do Ministério das Finanças pretende proceder ao 

preenchimento de um posto de trabalho na carreira de técnico superior, 
por recurso à mobilidade geral de um trabalhador, licenciado em Direito, 
nos termos do disposto nos artigos 58.º a 65.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 3 -B/2010, de 28 de abril, 
55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012 
e 66 -B/2012, ambas de 31 de dezembro, para o exercício de funções na 
Unidade Ministerial de Compras, com a seguinte caraterização:

Perfil pretendido: Licenciatura em Direito, com experiência em con-
tratação pública

Tipo de Oferta: Cedência de interesse público ou Mobilidade in-
terna

Seleção: Análise curricular e Entrevista profissional
Remuneração: igual à que o trabalhador aufira no lugar de origem, 

nos termos previstos no artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro (LOE/2013)

As respostas deverão ser remetidas, no prazo de 5 dias úteis, a contar 
da publicação do presente aviso no Diário da República, em requeri-
mento dirigido à Secretária -Geral do Ministério das Finanças, Rua da 
Alfândega, n.º 5 — 1100 -016 Lisboa, com a menção expressa do vínculo, 
da carreira/categoria que detém, da posição e nível remuneratórios e a 
correspondente remuneração mensal e do contacto telefónico, acom-
panhado do curriculum vitae, atualizado e certificado de habilitações 
literárias.

A presente oferta de emprego estará ainda disponível na página ele-
trónica da SGMF http://www.sgmf.pt/Institucional/Paginas/Concursos.
aspx.

17 de julho de 2013. — A Secretária -Geral -Adjunta, Maria Júlia 
Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira.

207132028 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto
e do Orçamento e da Secretária de Estado da Ciência

Portaria n.º 508/2013
O Projeto Internet Segura, desenvolvido pela Fundação para Ciência 

e a Tecnologia, I. P., é integralmente financiado com recurso a fundos 
europeus, por verbas atribuídas no âmbito 7.º Programa quadro de I&D. 
O Projeto Internet Segura tem execução financeira plurianual, o que torna 
necessário a publicação no Diário da República de portaria de extensão 
de encargos dos Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência, nos 
termos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho;

Torna -se, assim, necessário proceder à repartição plurianual do encargo 
financeiro resultante da execução deste projeto nos anos de 2013 e 2014.

Nestes termos e em conformidade com o disposto no artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, manda o Governo, pelo Secre-
tário de Estado Adjunto e do Orçamento e pela Secretária de Estado da 
Ciência, o seguinte:

1) Fica a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., autorizada 
a proceder à repartição de encargos relativos à execução do Projeto 
Internet Segura até ao montante global de € 623.570,00 (seiscentos e 
vinte e três mil, quinhentos e setenta euros), com IVA incluído à taxa 
legal em vigor.
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2) Os encargos resultantes do Projeto Internet Segura não podem, 
em cada ano económico, exceder as seguintes importâncias, com IVA 
incluído à taxa em vigor:

a) Ano de 2013 – € 407.570,00 (quatrocentos e sete mil, quinhentos 
e setenta euros);

b) Ano de 2014 — € 216.000,00 (duzentos e dezasseis mil euros).

3) Os encargos deste Projeto são suportados em 2013 por verbas 
inscritas no orçamento de investimento da Fundação para Ciência e 
a Tecnologia, I. P., no âmbito do Programa P013 – Ciência e Ensino 
Superior – Projeto 09911 Internet Segura, fonte de financiamento 480.

4) Em 2014, os encargos são suportados por verbas adequadas a 
inscrever no orçamento de investimento da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, I. P., no âmbito do Programa P013 – Ciência e Ensino 
Superior – Projeto 09911 Internet Segura, com a mesma fonte de finan-
ciamento referida no número anterior.

5) A importância fixada para cada ano pode ser acrescida do saldo 
apurado no ano antecedente.

6) A presente portaria produz efeitos a partir de 12 de julho de 2013.
16 de julho de 2013. — O Secretário de Estado Adjunto e do Orça-

mento, Hélder Manuel Gomes dos Reis. — A Secretária de Estado da 
Ciência, Maria Leonor de Sá Barreiros da Silva Parreira.

207125135 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Louvor n.º 709/2013
Louvo o Cabo CRO, NII 413393, Pedro Alexandre Raimundo Gonçal-

ves pela elevada competência, lealdade e dedicação como, desde 16 de 
junho de 2009 desempenhou as funções de Operador de Comunicações 
do Centro de Mensagens do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.

Militar disciplinado, dotado de elevado espírito de cooperação, com-
petência profissional e aprumo militar, o Cabo CRO Pedro Gonçalves 
demonstrou, em todas as circunstâncias, uma elevada capacidade de 
trabalho, adaptação e disponibilidade para bem servir, colocando em 
todas as tarefas para as quais foi incumbido, uma elevada dedicação e 
profissionalismo, bem como a par de um elevado sentido de responsa-
bilidade e excecional espírito de equipa.

A sua lealdade para com os seus superiores hierárquicos, o elevado 
espírito de bem servir, disponibilidade, prontidão e eficácia no desem-
penho das suas funções, são características que ao longo dos quatro anos 
da sua comissão de serviço neste gabinete, patentearam a sua conduta, 
granjeando o maior respeito e admiração de todos os militares e civis 
com quem se relacionou.

As qualidades pessoais, militares, profissionais e dedicação que co-
locou no exercício das suas funções, não só lhe granjearam grande 
reconhecimento e estima perante os seus superiores e seus pares, como 
fazem dele um exemplo a seguir e a considerar.

Aproximando -se o termo da sua comissão de serviço, é de inteira e 
elementar justiça dar público conhecimento do meu apreço pelas ca-
racterísticas pessoais e profissionais patenteadas, louvando o 413393 
Cabo CRO Pedro Alexandre Raimundo Gonçalves pela forma como 
exerceu as suas funções no Centro de Mensagens na dependência do 
meu Gabinete de que resultou um importante contributo no apoio à 
atividade do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.

16 de julho de 2013. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar -Branco.

207142275 

 Autoridade Marítima Nacional

Portaria n.º 509/2013
Manda o Almirante Autoridade Marítima Nacional, nomear o 23383 

Capitão -de -mar -e -guerra da classe de Marinha Fernando Manuel Félix 
Marques para o cargo de chefe do Departamento Marítimo da Madeira, 
capitão do Porto do Funchal e capitão do Porto de Porto Santo, em 
substituição do 20382 Capitão -de -mar -e -guerra da classe de Marinha 
Pedro Manuel Filipe do Amaral Frazão, que fica exonerado dos referidos 
cargos pela presente portaria na data em que o oficial agora nomeado 
assuma funções.

10 de dezembro de 2012. — O Almirante Autoridade Marítima Na-
cional, José Carlos Torrado Saldanha Lopes, almirante.

207126991 

 ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas

Despacho n.º 9891/2013
O Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos termos 

dos artigos 13.º, 16.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das 
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecora com a Medalha Militar 
de Serviços Distintos, Grau Prata, o Capitão de Infantaria (13842099) 
Ricardo Jorge Parcelas Araújo e Silva.

19 de abril de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das Forças 
Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207129689 

 Despacho n.º 9892/2013
O Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos termos 

dos artigos 25.º, 26.º, 27.º, e 34.º do Regulamento da Medalha Militar 
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecora com a Medalha 
Cruz de São Jorge, Segunda Classe, o Major de Administração Militar 
(01164487) César Augusto Martins Mexia.

17 de maio de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das Forças 
Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207129161 

 Despacho n.º 9893/2013
O Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos termos 

dos artigos 25.º, 26.º, 27.º, e 34.º do Regulamento da Medalha Militar 
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecora com a Medalha 
Cruz de São Jorge, Segunda Classe, o Capitão -Tenente (24089) José 
João Sequeira Ramos Rodrigues Pedra.

21 de junho de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das Forças 
Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207129178 

 Despacho n.º 9894/2013
O Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos termos 

dos artigos 25.º, 26.º, 27.º, e 34.º do Regulamento da Medalha Militar 
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecora com a Medalha 
Cruz de São Jorge, Primeira Classe, o Coronel Técnico de Pessoal e 
Apoio Administrativo (047950 -A) Joaquim Antunes Pereira.

21 de junho de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das Forças 
Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207129201 

 Louvor n.º 710/2013
Louvo o Sargento -Mor, Mecânico de Eletricidade e Instrumentos de 

Avião, NIP 032042 -A, Manuel Gouveia Marques, pela elevada com-
petência técnico -profissional, extraordinário desempenho e relevantes 
qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das suas funções 
na Divisão TACEVAL, do Quartel -General do Comando Aéreo Sul da 
NATO em Izmir (HQ AC IZMIR), durante três anos.

Durante o período em que o Sargento -Mor Gouveia Marques esteve 
colocado no HQ AC Izmir, revelou ser um militar de grande dedicação, 
entrega e disponibilidade, tendo participado em todas as avaliações 
efetuadas pela sua Divisão, de onde se realçam a efetuada às Esquadras 
de F -16 MLU Portuguesas (em 2011), o STRIKEVAL na Bélgica (em 
2012) e o CAPEVAL do “Combat Wing 5” na Alemanha (em 2013).

Durante o ano de 2011, aquando da Operação Unified Protector 
(OUP), da NATO, e em virtude da mudança geográfica da CFAC, da 
Turquia para Itália, o Sargento -Mor Gouveia Marques foi destacado 
para Poggio Renatico (CAOC PR), onde desempenhou com grande 
profissionalismo as funções de “Staff Assistant”, no Gabinete do “Di-
retor of Staff”.

Militar que denota um excelente desempenho e conhecimentos téc-
nicos, dedicação ao serviço e permanente disponibilidade, alia as suas 
qualidades humanas com as virtudes militares de aprumo, disciplina, 
camaradagem, abnegação e espírito de missão. Durante todo o período 
de permanência no HQ AC IZMIR, o Sargento -Mor Gouveia Marques 




