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 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Portaria n.º 640/2008
Na sequência da intervenção das Nações Unidas no âmbito do com-

bate ao terrorismo internacional, foi aprovada, em Dezembro de 2001, 
a criação da ISAF — International Security Assistance Force. A NATO 
assumiu a liderança da ISAF, com efeitos a partir de Agosto de 2003.

O Conselho Superior de Defesa Nacional, em 17 de Novembro de 
2006, emitiu parecer favorável para a participação de Portugal com uma 
equipa para apoio à formação do exército afegão.

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 41.º, n.º 1, e 44.º, n.os 1 e 2, 
alínea d), da Lei n.º 29/82, de 11 de Dezembro, e nos termos do artigo 2.º, 
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 233/96, de 7 de Dezembro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
1.º É autorizado o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Arma-

das a aprontar, sustentar e empregar uma equipa de apoio à formação do 
exército afegão para integrar a ISAF, sob o comando da NATO.

2.º A referida equipa é constituída por 12 elementos dos três ramos 
das Forças Armadas.

3.º A duração da missão é de seis meses, com início em Março de 
2008, prorrogável por iguais períodos enquanto se mantiver a condição 
que deu origem à mesma.

4.º De acordo com o n.º 5 da Portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de 
Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 
28 de Janeiro de 1999, os militares que integram o contingente nacional 
desempenham funções em país de classe C.

1 de Abril de 2008. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique 
Nuno Pires Severiano Teixeira. 

 MARINHA

Direcção-Geral da Autoridade Marítima

Comando-Geral da Polícia Marítima

Aviso n.º 19996/2008

Concurso de acesso à categoria de subchefe da Polícia Marítima
1 — Abertura de concurso — nos termos conjugados do n.º 2 do 

artigo 28.º com o n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 53/97, 
de 9 de Dezembro, torna -se público que, por despacho de 3 de Julho 
de 2008, do Vice -almirante Comandante -Geral da Polícia Marítima, 
encontra -se aberto o concurso de acesso à categoria de subchefe da 
Polícia Marítima.

2 — Legislação aplicável — o presente concurso rege -se pelas dispo-
sições legais vigentes, previstas nos Decretos -Leis n.º 248/95, de 21 de 
Setembro, n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto Regulamentar n.º 53/97, 
de 9 de Dezembro.

3 — Finalidade e prazo de validade do concurso — o concurso destina-
-se à promoção de agentes de 1.ª classe a subchefes da Polícia Marítima, 
para o preenchimento de 20 vagas existentes na categoria de subchefe da 
Polícia Marítima e extingue -se com a aceitação de nomeação dos oposi-
tores, ou recusa, depois de decorridos os respectivos prazos legais.

4 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional da categoria a 
prover é o especificado no anexo ao Decreto -Lei n.º 248/95, de 21 de 
Setembro.

5 — Locais de trabalho — o exercício das funções de subchefe da 
Polícia Marítima está sujeito ao princípio da mobilidade sendo desen-
volvido: no Comando -Geral, Comandos Regionais e Comandos Locais 
da Polícia Marítima do Território Continental e Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, na Escola da Autoridade Marítima, em navios, 
aeronaves e em operações ou actividades desenvolvidas no território 
nacional ou no estrangeiro.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão — preencher as con-
dições previstas no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 248/95, de 
21 de Setembro.

7 — Ordenamento final — os candidatos são ordenados de acordo 
com o estabelecido no artigo 31.º do Decreto Regulamentar n.º 53/97, 
de 9 de Dezembro.

8 — Formalização e prazo de apresentação das candidaturas:
a) As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento di-

rigido ao Comandante -Geral da Polícia Marítima e remetido ao Comando-
-Geral da Polícia Marítima, através da Escola da Autoridade Marítima 
e dos Comandos onde os candidatos prestam serviço;




