
 
 

Dados Biográficos e Filiação 

O Contra-Almirante (CALM) António Duarte Monteiro, nasceu a 23 de agosto de 1965, em 
Carvoeiros, ilha de São Nicolau e é filho de Teófilo Benfeitor Monteiro e de Maria de 
Lourdes Duarte Monteiro. 

Qualificações Académicas  

Em 1984, aos 19 anos de idade, incorporou-se nas fileiras das Forças Armadas, para o 
serviço militar obrigatório, tendo feito a preparação militar no Centro de Instrução Militar - 
“ZECA SANTOS”, em Mindelo, ilha de São Vicente. Após ter prestado um ano de serviço, 
como soldado, no Departamento de Pessoal e Justiça do Estado-Maior, na cidade da Praia, 
na ilha de Santiago, seguiu em agosto do ano seguinte para a antiga União Soviética, para 
frequentar o Curso Superior de Engenharia em Navegação Marítima, na Academia Militar de 
Baku, cidade capital da República do Azerbaijão, que concluiu em 1990. 

Sucedido do Curso da Língua Inglesa no Defense Language Institute, San Antonio, Texas, 
EUA e em 1996, concluiu o curso de Estado-Maior no U.S. Naval War College, em Newport, 
Rhode Island.  

Em 2006, concluiu o curso de mestrado na Universidade Marítima Mundial - WMU, Malmo - 
Suécia, na especialidade de Segurança Marítima e Proteção Ambiental.  

Outras Formações/Cursos frequentados 

Além destes cursos, frequentou várias outras formações, nomeadamente de 
Aperfeiçoamento em Fiscalização de Pesca e Operações de Busca e Salvamento em Lisboa, 
Portugal, o curso sobre o Código Internacional de Segurança de Navios e Instalações 
Portuárias (Código ISPS) e o curso sobre o Novo Regime para Supressão de Atos Ilícitos no  
Mar, em Malmo - Suécia, curso de Gestão de Guardas Costeiras para Países da Costa Oeste 
Africana na Republica da Coreia, curso Avançado de Busca e Salvamento Marítimo em 
Marrocos, curso de Auditor sobre o Regime de Auditoria dos Estados-Membros da 
Organização Marítima Internacional – OMI, em Gana e o curso de Investigação de Acidentes 
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Marítimos na Academia Internacional de Segurança e Proteção Marítimas e do Meio 
Ambiente - IMSSEA, em Itália.  

Funções desempenhadas  

Com a criação da Guarda Costeira em 1993, foi designado o primeiro representante das 
Unidades Navais em São Vicente, tendo recebido no mesmo ano, o N/P 151 “ESPADARTE” 
primeira unidade naval da Guarda Costeira que comandou por alguns anos. Em 1998 
deslocou-se a Alemanha para receber o N/P 521 “VIGILANTE”, tendo dirigido os trabalhos 
da sua transformação e reparação nos estaleiros navais, em Rostock e, na sequência, 
indigitado como seu primeiro comandante, função que desempenhou durante 6 anos. 

Como comandante do N/P 521 “VIGILANTE” participou em inúmeras missões de 
patrulhamento na Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde, patrulhamento de áreas 
marítimas de países da sub-região, transporte diversos, busca e salvamento, evacuações 
médicas, entre outras. 

O CALM António Duarte Monteiro desempenhou várias funções de entre as quais 
destacam-se as de Comandante da Esquadrilha Naval, de 2004 a 2009 e Comandante da 
Guarda Costeira entre os anos de 2009 e 2013. Na qualidade de Comandante da Guarda 
Costeira desempenhou um papel fundamental no processo de aproximação entre a Guarda 
Costeira de Cabo Verde e a Marinha do Brasil, abrindo caminho para a profícua cooperação 
entre os dois países no domínio da Defesa que, seguida da componente diplomática, viria a 
culminar com a instalação de uma Missão Naval Brasileira em Cabo Verde, em 2013. Ainda 
como Comandante da Guarda Costeira, o CALM António Duarte Monteiro coordenou várias 
operações, nomeadamente a primeira operação de abastecimento e troca de tripulação de 
uma plataforma petrolífera realizada em Cabo Verde e operação marítima multinacional 
levada a cabo na ZEE de Cabo Verde, denominada “ALTO MAR”, envolvendo vários meios 
aéreos e marítimos de países amigos. Fez também parte da equipa técnica, em 
representação das Forças Armadas, nas fases de conceção, seguimento de construção e 
entrega do Navio Patrulha Oceânico “GUARDIÃO”, construído na Damen Shippyard, 
Holanda. 

Em 2013 passou a desempenhar as funções de Capitão dos Portos de Barlavento e no ano 
de 2015 foi eleito, em regime de acumulação, Presidente da CNCSAR – Comissão Nacional 
de Coordenação de Busca e Salvamento, tendo sido reeleito duas vezes, cessando essas 
funções em 2021. Durante o seu mandato à frente dessa importante Comissão dirigiu os 
trabalhos que culminaram, entre outros grandes feitos, com a criação do Sistema Nacional 
de Busca e Salvamento, resultante da fusão dos serviços de busca e salvamento aeronáutico 
e marítimo, dando origem à criação do Centro Conjunto de Coordenação e Salvamento – 
JRCC que entrou em funcionamento em janeiro de 2016, bem como o Fundo SAR.  

Ainda em 2017, foi designado Ponto Focal Único de Cabo Verde junto da Organização 
Marítima internacional (IMO) e dirigiu o GTI – Grupo de Trabalho Interministerial que 
conduziu o processo de preparação e da Auditoria de Cabo Verde, no âmbito da Auditoria 
Obrigatória aos Estados-Membros da OMI – IMSAS IMO - Member Scheme Audit State, 
tendo sido admitido para a bolsa de Auditores da IMO, em 2020. 



Em março de 2019 foi convidado para integrar o primeiro Conselho Diretivo do novel 
Instituo de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos - IPIAAM, 
como Vogal Executivo, responsável pelo Pelouro da Segurança Marítima, cargo que 
desempenhou até junho de 2022. 

Prémios e Condecorações  

Ao longo da sua carreira, o CALM António Duarte Monteiro foi agraciado com diversos 
louvores individuais e coletivos. 

Do seu processo individual constam ainda as seguintes condecorações: 

 2ª Classe da Medalha de Serviços Relevantes; 

 1ª Classe da Medalha de Comportamento Exemplar;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Medalha Jaime Mota por Sua Excelência o Presidente da Republica e Comandante 
Supremo das Forças Armadas; 

 Medalha de Virtudes Militares; 

 Medalha Mérito TAMANDARÉ, pela Marinha do Brasil.                                                                         

Informação Pessoal 

O CALM António Duarte Monteiro fala Russo, Inglês e Francês. É casado com Janetta 
Albertovna Kaspariane Monteiro, com quem tem dois filhos Manuel Monteiro e Eric 
Monteiro.  

      


