
 
Consulte também o edital de avisos importantes 
Para mais informações, ou se não encontrar o nome, consulte: bud.gov.pt/ddn 

Vasco Hilário 

 
Diretor Geral 

 

 

     

 

 
EDITAL  

 

 CONVOCAÇÃO PARA O DIA DA DEFESA NACIONAL - RESIDENTES EM PORTUGAL  

 Data de Emissão:  
     

 

Concelho: 
Freguesia: 
Centro de Divulgação: 
Morada: 
Transporte: 

 

     

 Nome  
Número 
de BI/CC 

 
Número 
Militar 

 
Data de 

Apresentação 
 

 

 

30/11/2022 

Reguengos de Monsaraz 
Campo e Campinho 

Beja - RI 1 
Regimento de Infantaria Nº 1 - Estrada de Mértola; 7800-906 Beja 

Será fornecido transporte de Autocarro (sede do concelho), consulte os horários em bud.gov.pt/ddn 

ANDRE *** SANTOS ****3323 12066124 12-09-2023 
DIOGO *** CAPUCHO ****2439 01763824 12-09-2023 
IARA *** PLANCHA ****7117 18296624 12-09-2023 
LUIS *** SILVA ****1190 19308724 12-09-2023 
MIGUEL *** VALADAS ****9449 02616524 12-09-2023 
NUNO *** BINA ****5080 02941024 12-09-2023 
SARA *** FERREIRA ****1916 15979724 12-09-2023 
SOFIA *** QUINTAS ****1510 06031724 12-09-2023 
STEFANIE *** CAPUCHO ****8964 09531924 12-09-2023 
TIAGO *** SERRA ****9966 10044824 12-09-2023 
TOMAS *** MARTINS ****1575 02283124 12-09-2023 
VANIA *** SOUSA ****9748 05052324 12-09-2023 




Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		campo_e_campinho.pdf




		Relatório criado por: 

		

		Organização: 

		Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz




 [Informações pessoais e da organização da caixa de diálogo Preferências > Identidade.]


Resumo


O verificador não encontrou problemas neste documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 29

		Com falha: 0




Relatório detalhado
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		Nome da regra		Status		Descrição

		Indicador de permissão de acessibilidade		Aprovado		Indicador de permissão de acessibilidade deve estar configurado

		PDF somente imagem		Aprovado		O documento não é um PDF com imagens somente

		PDF com tags		Aprovado		O documento está marcado como PDF

		Ordem de leitura lógica		Necessita de verificação manual		A estrutura do documento oferece uma ordem de leitura lógica

		Idioma principal		Aprovado		O idioma do texto foi especificado

		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título

		Marcadores		Aprovado		Os marcadores estão presentes em grandes documentos

		Contraste de cor		Necessita de verificação manual		O documento tem contraste de cor apropriado

		Conteúdo da página



		Nome da regra		Status		Descrição

		Conteúdo marcado		Aprovado		Todo o conteúdo da página está marcado

		Anotações marcadas		Aprovado		Todas as anotações estão marcadas

		Ordem de tabulação		Aprovado		A ordem de tabulação é consistente com a ordem de estruturas 

		Codificação de caracteres		Aprovado		Foi fornecida codificação de caractere com segurança

		Multimídia marcada		Aprovado		Todos os objetos multimídia estão marcados

		Cintilação da tela		Aprovado		A página não causará cintilação da tela

		Scripts		Aprovado		Não há scripts inacessíveis

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos

		Fomulários



		Nome da regra		Status		Descrição

		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados

		Descrições de campo		Aprovado		Todos os campos do formulário possuem descrição

		Texto alternativo



		Nome da regra		Status		Descrição

		Texto alternativo de imagens		Aprovado		Figuras requerem texto alternativo

		Texto substituto aninhado		Aprovado		O texto substituto nunca será lido

		Associado com conteúdo		Aprovado		Texto alternativo deve ser associado a algum conteúdo

		Ocultar anotações		Aprovado		O texto alternativo não deve ocultar anotações

		Textos alternativos de outros elementos		Aprovado		Outros elementos que exigem texto alternativo

		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot

		TH e TD		Aprovado		TH e TD devem ser filhos de TR

		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos

		Regularidade		Aprovado		As tabelas contêm um número igual de colunas em cada linha ou de linhas em cada coluna.

		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo
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		Nome da regra		Status		Descrição

		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI

		Cabeçalhos
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