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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, Terceira Classe, o Sargento-Mor de Infantaria
(17834180) Jorge Augusto dos Santos Ruas Ferreira.
28 de janeiro de 2014. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207591153
Louvor n.º 140/2014
Louvo o assistente técnico (5117), Luís Carneiro, pela elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes
qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das suas funções no
Centro de Informações e Segurança Militar (CISMIL) do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).
O assistente técnico Luís Carneiro termina agora, com a sua passagem
à situação de Reforma, uma longa carreira na área das Informações, que
se iniciou em 1971, nos Serviços de Centralização e Coordenação de
Informações de Angola. Desde então, prestou serviço na DINFO, na
DIMIL e mais recentemente no CISMIL.
Dotado de relevantes qualidades pessoais de que se destacam um elevado sentido do dever e integridade de caráter, tem, de forma continuada,
respondido com espontaneidade e eficácia às inúmeras solicitações que
lhe têm sido feitas. Mais recentemente ao serviço da Secção de Apoio
do CISMIL, prestou um inexcedível apoio administrativo às áreas de
secretaria, logística e, em especial, ao processamento das missões decorrentes do Plano de Deslocações ao Estrangeiro. A sua permanente disponibilidade e cuidadoso acompanhamento prestado muito contribuíram
para o eficaz desenvolvimento do Plano. Também graças à sua postura
irrepreensível e ao seu relacionamento cordial, foi-lhe fácil granjear e
manter a estima, a amizade e consideração de todos os militares e civis
do CISMIL em particular e do EMGFA em geral.
Num período marcado por consideráveis alterações de procedimentos
na área do Sistema de Gestão Documental, o assistente técnico Luís
Carneiro adaptou-se à mudança com grande naturalidade, comprovando
todo o seu profissionalismo, capacidade de adaptação e permanente
disponibilidade para aprender, sempre com um apurado sentido das
responsabilidades, reiterando assim, a sua mais-valia como colaborador
da Chefia da Secção de Apoio, da qual há muito conquistara a confiança
pessoal e profissional.
Face ao exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades e virtudes pessoais que creditam o assistente técnico
Luís Carneiro como sendo um excelente profissional, considerando-o
como um exemplo a seguir e cujos serviços por si prestados contribuíram
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão
do Centro de Informações e Segurança Militar do Estado-Maior-General
das Forças Armadas.
20 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207591056
Louvor n.º 141/2014
Louvo o tenente-coronel Técnico de Operações de Deteção e Conduta
de Interceção, NIP 045225-E, Vítor Manuel da Silva Machoqueiro, pela
elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e
relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das funções de Chefe da Célula de Informações Militares (CIM), pertencente ao
Centro de Informações e Segurança Militares, do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, tendo sido projetada para o Teatro de Operações
do Afeganistão, de abril a novembro de 2013.
Nesta missão o tenente-coronel Silva Machoqueiro distinguiu-se
pela exemplar competência profissional, sustentada por uma invulgar
dedicação à missão, condição essencial para dirigir a pesquisa e a produção de informações oportunas e precisas, que permitiram, através do
CISMIL, apoiar o ciclo de decisão do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, em matérias respeitantes ao empenhamento das
Forças Armadas na International Security Assistance Force para o Afeganistão (ISAF).
Graças à sua perseverança, capacidade de liderança, iniciativa e sentido crítico e analítico, organizou e orientou a CIM em função dos
recursos disponíveis de forma a fornecer informação de qualidade,
oportuna e necessária ao processo de decisão militar do comando do
Contingente Nacional e às ações de proteção e segurança da Força
Nacional Destacada (FND), em especial nos movimentos das Military
Assistance Teams nacionais, na cidade de Cabul, no cumprimento das
suas missões.
No âmbito da cooperação internacional, aprofundou as relações de
partilha de informações com idênticas Células de outras Organizações Internacionais, como a United Nations Assistance Mission in Afghanistan,

como a European Union Police Mission in Afghanistan, e também com
entidades afegãs, como o Departamento de Análise e Contra Terrorismo
do Quartel-General do National Directorate of Security, com o Comando
e Estado-Maior, e as Companhias de Informações da 111.ª Divisão do
Exército Nacional Afegão. Tendo em conta a pertinência e importância
da ameaça interna no Afeganistão, instituiu e fomentou ainda a realização
periódica da “CI Shura” com pessoal da Contra Informação do Canadá
e da França, de outros países aliados e de serviços da NATO tais como
o Departamento de Contra Informação do ISAF Joint Command (IJC) e
do Kabul Field Office do Allied Command Counter Intelligence.
No âmbito da Contra Informação desenvolveu ainda várias operações
de contenção e neutralização de ameaças internas, assim como conduziu
investigações para estancar quebras de segurança, cujo resultado foi
relevante para a implementação de medidas proativas e preventivas de
segurança no seio das FND e da ISAF.
O tenente-coronel Silva Machoqueiro evidenciou-se pela forma como
organizou e dirigiu a atividade de pesquisa da equipa de HUMINT da
CIM, alargando o leque de fontes de informação que contribuíram,
decisivamente, para a produção de avisos de ameaça e para a neutralização de ameaças INS em Cabul, passiveis de afetar as FND ou outros
contingentes e quartéis da ISAF. Graças à consistência dos resultados do
trabalho de pesquisa desenvolvido, a CIM foi formalmente reconhecida
como uma mais-valia de interesse para a ISAF e para o IJC CJ2/CJ2X
e foi convidada a integrar o Grupo de Trabalho de Informações restrito
da ISAF, o IJC Special Operations Forces Fusion Cell.
Face ao exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as
excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam o
tenente-coronel Silva Machoqueiro como sendo um Oficial de elevada
craveira, cujos serviços por si prestados contribuíram significativamente
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão das Forças Armadas,
na satisfação dos compromissos nacionais na Organização do Tratado
do Atlântico Norte.
20 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207591023
Louvor n.º 142/2014
Louvo o Capitão-de-fragata, NII 25485, Rui de Oliveira da Encarnação
pela forma extremamente competente como desempenhou as suas funções de oficial adjunto do Chefe da Missão Militar junto da OTAN/UE,
concluindo uma notável comissão iniciada em julho de 2010.
Destaco, das responsabilidades que lhe foram cometidas, o acionar e seguir os assuntos referentes à Política Comum de Segurança e
Defesa, ao desenvolvimento de Doutrina, Conceitos e Capacidades,
a participação ativa e empenhada no Grupo de Trabalho EU Military
Committee/Headline Goal Task Force (EUMCWG/HTF), bem como
preparar e acompanhar as reuniões do Comité Militar da UE, ao nível
de Chefes de Estado-Maior-General e das reuniões dos Ministros da
Defesa. Destaque ainda para a ligação aos assuntos relacionados com a
Agência de Defesa Europeia e a Representação Permanente de Portugal
junto da UE.
Oficial muito dedicado e competente, acompanhou durante o corrente
ano o importante Head Line Goal Process de planeamento de defesa da
União Europeia que contribuiu para determinar as lacunas em termos
das suas capacidades. De referir ainda neste campo de ação, o constante
acompanhamento dos processos de determinação das lições identificadas
no âmbito do desenvolvimento de capacidades e ainda do desenvolvimento da iniciativa Pooling and Sharing.
Disciplinado, dotado de elevado sentido das responsabilidades e de
cooperação, o Capitão-de-fragata Oliveira da Encarnação demonstrou
ser um militar dedicado, que pôs todo o seu empenho e saber na salvaguarda dos interesses nacionais, propondo soluções adequadas em todas
as diferentes áreas da sua responsabilidade.
Com um perfil dinâmico, abnegado e eficiente, demonstrou possuir
assinaláveis capacidades de organização e de comunicação, alicerçadas
nos seus sólidos conhecimentos, sendo ainda justo mencionar a sua facilidade de relacionamento, contribuindo para um ambiente de trabalho
alegre mas sóbrio, tanto ao nível nacional como, sobretudo, quando
inserido em grupos de trabalho de índole internacional.
Assim, pela forma brilhante, muito profissional e competente, como
desempenhou as funções de adjunto do Chefe da Missão Militar junto
da OTAN/UE, granjeando um sólido prestígio junto da comunidade
internacional com quem trabalhou, considero de inteira justiça julgar
os serviços prestados pelo Capitão-de-fragata Oliveira de Encarnação
como extraordinários, relevantes e distintos, deles resultando honra e
lustre para as Forças Armadas e para o País.
23 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207591015

