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Superior e ao nível 15 da tabela remuneratória única, com efeitos
a 01 de janeiro de 2015. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas).
12 de janeiro de 2015. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof. Doutora Ana Paula Martins Laborinho.
208377153

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 1112/2015
No contexto do Ministério da Defesa Nacional, ao nível da sua macroestrutura, a Reforma «Defesa 2020» apontou para um aprofundamento
da reorganização dos serviços centrais, tendo-se procedido, através da
nova Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de dezembro, a uma otimização dos
serviços, ajustando-os em função das boas práticas, mantendo como
referencial a racionalização das estruturas orgânicas da Administração
Pública e do seu modo de funcionamento, à luz dos objetivos de modernização administrativa e da redução da despesa pública, em consonância
com os objetivos da reforma estrutural na defesa nacional e nas Forças
Armadas;
Através da mencionada Lei Orgânica procedeu-se à fusão da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar com a Diretor-Geral de
Armamento e Infraestruturas de Defesa, dando origem à Direção-Geral
de Recursos da Defesa Nacional;
Assim sendo, e importando acautelar o normal funcionamento e a
efetiva direção de uma nova estrutura organizacional, torna-se necessário
proceder à designação dos seus dirigentes máximos.
Assim:
Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas da alínea d)
do n.º 2 do artigo 4.º, n.º 4.º do artigo 14.º, artigo 25.º, n.ºs 1 e 2 do
artigo 26.º, artigo 27.º e n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 28.º, todos do Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de dezembro, e 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, e alterada pela Lei nº 68/2013, de 29 de agosto, determino
o seguinte:
1 – É designado o Major-General Henrique José da Silva Castanheira
Macedo, para exercer, em regime de substituição, o cargo de Subdiretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional.
2 – A presente designação tem como suporte a nota curricular
publicada em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
3 – O presente despacho produz efeitos a partir da data da tomada de
posse do ora designado.
14 de janeiro de 2015. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro
Correia de Aguiar-Branco.
SÍNTESE CURRICULAR
O Major-General Henrique José da Silva Castanheira Macedo,
é casado e tem uma filha. Está habilitado com o Curso de Ciências
Sócio-Militares da Academia Militar; Curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores; Curso da Defesa Nacional; Curso de Pós
Graduação em Guerra da Informação; Curso “NATO Communication and Information Systems Course”; Curso “NATO Staff Officer
Orientation Course”; e Curso de Gestão de Projetos (Prince2). Ao
longo da sua carreira, prestou serviço em várias Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército e das Forças Armadas, de comando e
direção, indispensáveis à progressão da carreira militar, com destaque
para: Chefe do Gabinete de Projetos do Regimento de Transmissões;
Chefe Divisão Estudos, Planeamento e Cooperação Internacional da
DGAED/MDN; Gestor de Projetos de Sistemas de Comunicações e
de Informação na Agencia NC3A da NATO; Comandante do Regimento de Transmissões; Subdiretor da Direção de Comunicações e
Sistemas de Informação do Exército; Chefe da Divisão de Comunicações e Sistemas de Informação do EME; e Adjunto do Comandante
da Logística. Da sua folha de serviços constam, com relevância,
as seguintes Condecorações: Medalha de Ouro de Comportamento
Exemplar; Medalha Mérito Militar 1ª Classe; Medalha de Prata de
Serviços Distintos (2); e Medalha D. Afonso Henriques - Mérito do
Exército 1ª Classe (2).
208379081

Autoridade Marítima Nacional
Direção-Geral da Autoridade Marítima
Despacho (extrato) n.º 1113/2015
1 — Em cumprimento do n.º 2, do artigo 4.º, do Regulamento de
Formação do Curso de Nadador-Salvador, aprovado pela Portaria
n.º 1531/2008, de 29 de dezembro, é fixada em € 150 (cento e cinquenta euros) a taxa de matrícula devida pela inscrição no curso, para
o ano de 2015.
2 — Proceda-se à publicação do presente despacho no Diário da
República.
13 de janeiro de 2015. — O Diretor-Geral da Autoridade Marítima,
Álvaro José da Cunha Lopes, Vice-almirante.
208378466

MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Aviso (extrato) n.º 1199/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que Maria
Lídia Mendes da Veiga, assistente operacional do Mapa de Pessoal
Civil da Marinha posicionada na 1.ª posição remuneratória da respetiva
categoria, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, a tempo parcial, cessou funções por ter atingido
o limite de idade previsto na alínea c) do artigo 291.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, a partir de 19 de janeiro de 2015.
20 de janeiro de 2015. — O Chefe da Repartição de Militarizados e
Civis, Paulo Jorge da Silva Ribeiro, Capitão-de-mar-e-guerra.
208382742

EXÉRCITO

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército
Despacho n.º 1114/2015
Subdelegação de Competências no Comandante
do Regimento de Transmissões
1 — Ao abrigo da autorização que me é concedida pelo n.º 2 do
Despacho n.º 6/2013, de 8 de outubro de 2013, do Comandante das
Forças Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 242
de 13 de janeiro de 2013, subdelego no Comandante do Regimento de
Transmissões, Coronel de Transmissões Antonino Melchior Pereira de
Melo, a competência para autorizar e realizar despesas com a locação e
aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até
ao limite de 25 000 €.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 27 de junho de
2013, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados
pelo Comandante do Regimento de Transmissões, que se incluam no
âmbito da presente subdelegação de competências.
16 de janeiro de 2014. — O Diretor de Comunicações e Sistemas de
Informação, José Filipe da Silva Arnaut Moreira, Major-General.
208380336
Despacho n.º 1115/2015
Subdelegação de competências no Comandante da Unidade
de Apoio do Comando da Zona Militar da Madeira
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 11616/2014, de 19 de agosto de 2014, do Comandante das Forças
Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 179, de 17 de
setembro de 2014, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio do
Comando da Zona Militar da Madeira, Tenente-Coronel de Cavalaria
NIM 12694585 Hélder de Jesus Charreu Casacão, a competência que me
é conferida pelo n.º 2 do mesmo Despacho, para autorizar despesas com
aquisição de bens e serviços, e com empreitadas de obras públicas até

