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Despacho Conjunto n." 112022

Sumário:
Procede à nomeação em regime de conrissão de serviço, pelo período de 3 anos. do Coronel da Força Aérea. António José Mendes Nu-
nes, no cargo de Presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil. lP-RAM e mantém a comissão de serviço do
Vogal do Corrselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil. IP-RAM..losé Miguel Brazão Andrade da Silva Branco.

Texto:
Considerando que o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM), integra a administração indireta da

Região Autónoma da Madeira, no âmbito da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil;
Considerando que o n.o I do artigo 6.o do Decreto Legislativo Regional n.'17120091M, de 30 de junho, alterado pelos De-

cretos Legislativos Regionais n.os 8/2010lM, de 26 de maio e l2l20l3lM, de 25 de março, estipula que o Conselho Diretivo do
SRPC, IP-RAM, é composto por um Presidente, coadjuvado por um Vogal, equiparados para todos os efeitos legais, a diretor e
subdiretor regionais, cargos de direção superior de l.o e 2." grau, respetivamente;

Considerando que, nos termos do artigo 29.o do Decreto Legislativo Regional n." 1712007lM, de 12 de novembro, diploma
que estabelece os princípios e normas a que obedece a organização da administração direta e indireta da Região Autónoma da
Madeira, na redação conferida pelo Decreto Legislativo Regional n.' 42-Al20l6lM, de 30 de dezembro, aos institutos públicos
criados na Região Autónoma da Madeira e aplicável a Lei n.o 312004, de l5 de janeiro, na sua redação atual, que estabelece os
princípios e as normas por que se regem os institutos públicos;

Considerando que, nos termos do artigo 32.o-A do Decreto Legislativo Regional n." 1712007lM, de 12 de novembro, na re-
dação conferida pelo Decreto Legislativo Regional n." 42-Al20l6lM, de 30 de dezembro, aos membros do conselho diretivo
dos institutos públicos da Região Autónoma da Madeira, são aplicáveis as regras de recrutamento e provimento dos cargos de
direção superior da administração regional autónoma da Madeira, previstas no artigo 5.o do Decreto Legislativo Regional n.o
5120041M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.'s 27120061M, de l4 de julho e 27120161M, de 6 de
julho, diploma que adaptou à administração regional autónoma da Madeira a Lei n.o 212004, de l5 de janeiro, que estabelece o
Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, local e regional;

Considerando que o Capitão José António Oliveira Dias foi exonerado do cargo de Presidente do Conselho Diretivo do
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, a seu pedido, através do Despacho Conjunto n." 8712021, de 30 de novembro de
2021, do Presidente do Governo Regional e do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, publicado no JORAM, ll série,
n." 221 , de 6 de dezembro de 202 l;

Considerando que urge proceder à nomeação do novo Presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção
Civil,lP-RAM;

Considerando que os titulares de cargos de direção superior dos serviços da administração regional autónoma da Madeira
são providos por despacho conjunto do Presidente do Governo Regional e do membro do Coverno Regional competente, em
comissão de serviço, mediante livre nomeação, pelo período de três anos, renováveis por iguais períodos;

Considerando que o Coronel da Força Aérea, António José Mendes Nunes, reúne os requisitos legais exigidos e o perfil
adequado para o provimento do cargo de Presidente do Conselho Diretivo do SRPC, IP-RAM.

Assim, ao abrigo do disposto no n.o l do artigo 6.o do Decreto Legislativo Regional n." 17/20091}ú, de 30 de junho, alterado
pelos Decretos Legislativos Regionais n.'s 8/2010/M,de26 de maio e l2l20l3lM, de 25 de março, do n.o I do artigo 5.'do
Decreto Legislativo Regional n.' 5120041M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n."s 27120061M, de
l4dejulhoe2Tl20l6lM,de6dejulho,edosartigos 29.oe32.o-AdoDecretoLegislativoRegionaln."lTl200TlM,del2de
novembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n..os24l20l2lM, de 30 de agosto, 2l20l3lV, de 2 de janeiro e 42-

^l20l6lM, 
de 30 de dezembro, determina-se o seguinte:

| - Nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, o Coronel da Força Aérea, António José Men-
des Nunes, no cargo de Presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, cuja nota
curricular consta em anexo ao presente despacho conjunto e que dele faz parte integrante.

2 - Mantém-se até ao seu términus a comissão de serviço do Vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção
Civil, IP-RAM, o licenciado em Engenharia Civil, José Miguel Brazão Andrade da Silva Branco, nomeado através do
Despacho Conjunto n.'15612019, do Presidente do Governo Regional e do Secretário Regional de Saúde e Proteção
Civil, publicado no JORAM, II série, n.o 194, de l5 de novembro de 2019.

3 - A presente nomeação produz efeitos a I dejaneiro de2022.

A dotação que visa suportar os encargos decorrentes da presente nomeação está inscrita no orçamento privativo do Serviço
Regional de Proteção Civil, IP-RAM para2022, na classificação económica 01.01.02.00.00.

Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, aos 30 dias do mês de de-
zembro de 2021 .

O PRESIDENTE Do GovERNo REcroNAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

O SEcnerÁnto REcToNAL DE SAUDE E PRorEÇÃo Crvn, Pedro Miguel da Câmara Ramos
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ANEXO

Nota Curricular

Dados Pessoais:

Nonìe: António José Mendes Nunes
Data de nascimento: 30 de maio de 1964
Naturalidade: Grândola
Estado civil: casado

Habilitação Profi ssional :

- Curso de Formação de Oficiais Milicianos da Especialidade de Técnicos de Operações de Comunicações e Criptogra-
fia.

Formação Profissional:
- Para além dos cursos e qualificações próprias da Especialidade, destacam-se ainda o Curso Básico de Comando, o

Curso Geral de Guerra Aérea, "Signal Intelligence Course", o Curso de Guerra Eletrónica, diversos cursos na área de
Communications and Information Systems em Latina-ltália, 'Netrvork Centric Operations Course", 'NATO Envi-
ronmental Protection Orientation Course", Curso de Auditorias e Controlo lnterno, elìtre outros.

Experiência Profi ssional:
- Foi incorporado em junho de 1982 na Base Aérea n.o 2 (B^2), na Ota, como Oficial Miliciano, tendo sido colocado

nessa Unidade Base em março de 1983, após o términus do Curso de Formação de Oficiais Milicianos da especialida-
de de Técnicos de Operações de Comunicações e Criptografia.

- Enquanto Oficial Miliciano esteve colocado na BA2, onde desempenhou funções inerentes à especialidade, e na Base
Aérea n.o 6, no Montijo, entre abril de 1984 ejunho de 1989, onde, para além das funções inerentes à sua especialida-
de desempenhou funções no Centro de Operações e como Chefe do Gabinete do Comando.

- Ingressou no Quadro Permanente de Oficiais Técnicos de Operações de Comunicações e Criptografia em maio de
1989, altura em que foi que colocado no Estado-Maior da Força Aérea para exercer funções na então 2." Divisão.

- Em j unho de I 990 foi colocado na Base Aérea N. o I I onde, em acumulação com as funções inerentes à sua especiali-
dade foi Chefe do Gabinete do Comando.

- Foi colocado em junho de 1992 na 3.o Repartição da Direção de Eletrotecnia, onde desempenhou funções de Gestor de
Frequências, funções essas que continuou a desempenhar no Centro de Exploração e Segurança das Comunicações,
entidade que herdou a missão daquela Repartição no Comando Operacional.

- Em março de 2005 teve uma breve passagem pelo Estado-Maior Ceneral das Forças Armadas, tendo regressado ao en-
tão COFA em janeiro de 2006.

- E colocado em junho de 20 I 0 na BA I l, onde foi o Comandante do Grupo de Apoio, regressando ao Comando Aéreo
em 201 3 para chefiar a Repartição de Comunicações e Sistemas de Informação, funções que acumulou durante I 8 me-
ses com a chefia da Repartição de Pessoal Logística e Finanças.

- Em 29 de novembro de 2017 é nomeado comandante do Aeródromo de Manobra N.o 3, em Porto Santo, funções que
desempenhou até 29 de j ulh o de 2021 .

- Participou em diversas operações e exercícios em Portugal e no estrangeiro, de onde se destacam três missões no Afe-
ganistão, uma na Lituânia e um exercício na Noruega.

- Foi promovido ao posto de Coronel em 30 de dezembro de2020.

Condecorações/Louvores:
- Da sua folha de serviços constam vários louvores e diversas condecorações, das quais se destacam a medalha de Ser-

viços Distintos, medalha de Mérito Militar de 2.u Classe, medalha de Mérito Aeronáutico de 2.'Classe, duas medalhas
Comemorativas de Comissão de Serviços e três medalhas alusivas à missão na NATO

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Aviso n.o 112022

Sumário:
Cessação de funções de José António Faria, motorista do meu gabinete, a I dejaneiro de2022, por motivo de aposentação.

Texto:
Torna-se público, que José António Faria, motorista do meu gabinete, cessa funções no referido cargo a I de janeiro de

2022,por motivo de aposentação.

Presidência do Governo Regional, aos 30 dias do mês de dezembro.

O CHEFE Do GABTNETE, José Luis Medeiros Gaspar
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