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-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de agosto, por satisfazerem as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea d)
do n.º 1 do artigo 217.º e no n.º 5 do artigo 254.º do mesmo Estatuto e
em conformidade com o Despacho n.º 5453-A/2014, de 17 de abril, do
Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional:
Quadro de Oficiais ENGAER
Tenente-coronel:
MAJ ENGAER ADCN-E 111489 B, Alice do Carmo Duarte Rodrigues — AIRCOM
MAJ ENGAER Q-E 111568 F, Mário João da Costa Figueiredo — DMSA
2 — As presentes promoções são realizadas ao abrigo do n.º 2 do
artigo 6.º da Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, para satisfazerem necessidades de cariz operacional da Força Aérea, nomeadamente de
desempenho de funções de comando e chefia em unidades operacionais
e para a formação, treino, aprontamento e sustentação operacional, e
que são indispensáveis para o cumprimento da missão.
3 — O primeiro oficial mantém-se na situação de adido em comissão
normal, ao abrigo do artigo 191.º do EMFAR, e o segundo oficial preenche a vaga de TCOR ENGAER que de acordo com o n.º 5 do artigo 165.º
do EMFAR se encontrava transitoriamente ocupada pelo TEN ENGAER
134631-J João Carlos dos Santos Campos o qual passa a preencher a
vaga de TEN em aberto no respetivo Quadro Especial.
4 — Contam a antiguidade desde 1 de outubro de 2014.
5 — Produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação da
presente portaria no Diário da República, conforme previsto na alínea a)
do n.º 10 do artigo 39.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
6 — São integrados na posição 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009,
de 14 de outubro.
1 de outubro de 2014. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, o Comandante, José Manuel Pinheiro Serôdio Fernandes,
TGEN/PILAV.
208128523

nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 216.º do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de agosto, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea d) do n.º 1
do artigo 217.º e no n.º 5 do artigo 254.º do mesmo Estatuto e em conformidade com o Despacho n.º 5453-A/2014, de 17 de abril, do Ministro
de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional:
Quadro de Oficiais ENGEL
Tenente-coronel:
MAJ ENGEL Q-E 106811 D, Bertolino Miranda Ferreira — EMFA
2 — A presente promoção é realizada ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º
da Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, para satisfazer necessidades de cariz
operacional da Força Aérea, nomeadamente de desempenho de funções
de comando e chefia em unidades operacionais e para a formação, treino,
aprontamento e sustentação operacional, e que são indispensáveis para
o cumprimento da missão.
3 — Ocupa a vaga em aberto no respetivo Quadro Especial pela promoção ao posto imediato do TCOR ENGEL 040401-C António Manuel
de Oliveira Fernandes, ocorrida em 20 de setembro de 2014.
4 — Conta a antiguidade desde 1 de outubro de 2014.
5 — Fica colocado na respetiva lista de antiguidades à esquerda do
TCOR ENGEL 111683-F Luís Miguel Correia Carvalho.
6 — Produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação da
presente portaria no Diário da República, conforme previsto na alínea a)
do n.º 10 do artigo 39.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
7 — É integrado na posição 1 da estrutura remuneratória do novo posto, nos
termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.
1 de outubro de 2014. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, o Comandante, José Manuel Pinheiro Serôdio Fernandes,
TGEN/PILAV.
208128629

Portaria n.º 781/2014
Artigo único
1 — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial
em seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado,
nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 216.º do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de agosto, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea c) do n.º 1
do artigo 217.º e no n.º 4 do artigo 255.º do mesmo Estatuto e em conformidade com o Despacho n.º 5453-A/2014, de 17 de abril, do Ministro
de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional:
Quadro de Oficiais TMAEQ
Major:
CAP TMAEQ Q-E 120314 C, Paulo Alexandre do Sacramento — BA1
2 — A presente promoção é realizada ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º
da Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, para satisfazer necessidades de cariz
operacional da Força Aérea, nomeadamente de desempenho de funções
de comando e chefia em unidades operacionais e para a formação, treino,
aprontamento e sustentação operacional, e que são indispensáveis para
o cumprimento da missão.
3 — Preenche vaga em aberto no respetivo Quadro Especial pela
passagem à situação de reserva do MAJ TMAEQ 045151-H Constantino
José Carneiro Tapum Pereira, ocorrida a 31 de dezembro de 2013.
4 — Conta a antiguidade desde 1 de outubro de 2014.
5 — Produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação da
presente portaria no Diário da República, conforme previsto na alínea a)
do n.º 10 do artigo 39.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
6 — É integrado na posição 1 da estrutura remuneratória do novo posto, nos
termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.
1 de outubro de 2014. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, o Comandante, José Manuel Pinheiro Serôdio Fernandes,
TGEN/PILAV.
208129966
Portaria n.º 782/2014
Artigo único
1 — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial
em seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado,

Portaria n.º 783/2014
Artigo único
1 — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial
em seguida mencionado seja promovido ao posto que lhes vai indicado,
nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 216.º do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de agosto, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea d) do n.º 1
do artigo 217.º e no n.º 5 do artigo 253.º do mesmo Estatuto e em conformidade com o Despacho n.º 5453-A/2014, de 17 de abril, do Ministro
de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional:
Quadro de Oficiais PILAV
Tenente-coronel:
MAJ PILAV Q-E111408-F, Natalino José Rodrigues Pereira,
CTSFA
2 — A presente promoção é realizada ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º
da Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, para satisfazer necessidades de cariz
operacional da Força Aérea, nomeadamente de desempenho de funções
de comando e chefia em unidades operacionais e para a formação, treino,
aprontamento e sustentação operacional, e que são indispensáveis para
o cumprimento da missão.
3 — Ocupa a vaga em aberto no respetivo Quadro Especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do TCOR PILAV 091728-B
Carlos José Serrano Paulino, ocorrida em 9 de julho de 2013.
4 — Conta a antiguidade desde 1 de outubro de 2014.
5 — Fica colocado na respetiva lista de antiguidades à esquerda do
TCOR PILAV 090006-A Jorge Flávio da Silva Gonçalves.
6 — Produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação da
presente portaria no Diário da República, conforme previsto na alínea a)
do n.º 10 do artigo 39.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
7 — São integrados na posição 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009,
de 14 de outubro.
1 de outubro de 2014. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, o Comandante, José Manuel Pinheiro Serôdio Fernandes,
TGEN/PILAV.
208128483

