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Económicas e Políticas Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira. 

 
Despacho conjunto n.º 92/2016 

Nomeia, em regime de comissão de serviço, para o cargo de Diretor Regional de Es-
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Nomeia, em regime de comissão de serviço, para o cargo de Diretor Regional de Pla-
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cardo Luís dos Reis. 
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de Lima Gonçalves. 
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•  É Vice-Presidente da Direção da ARASD – Asso-
ciação Regional dos Autarcas Sociais Democratas 
da Madeira; 

•  Foi Vice-Presidente da Assembleia Geral da Fede-
ração dos Bombeiros da Região Autónoma da Ma-
deira; 

•  Foi Membro do Rotary Club do Funchal. 
 
 

Despacho conjunto n.º 92/2016 
 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional  

n.º 6/2015/M, de 10 de julho, alterado e republicado pelo 
Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2016/M, de 21 de 
janeiro, aprovou as estruturas ou serviços centrais no âmbi-
to da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e 
Europeus, entre eles a Direção Regional de Estradas; 

Considerando que o n.º 4 do artigo 5.º da orgânica da 
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus 
prevê que a Direção Regional de Estradas é dirigida por um 
diretor regional, cargo de direção superior de 1.º grau, o 
qual se encontra provisoriamente preenchido em regime de 
substituição, nos termos do Despacho n.º 191/2015, de 29 
de abril, do Secretário Regional dos Assuntos Parlamenta-
res e Europeus, publicado no JORAM, II Série, n.º 78, de 4 
de maio de 2015. 

Considerando que, face à publicação do Decreto Legis-
lativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, que procedeu 
à alteração e republicação do Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, que adapta à administração 
regional autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, que estabelece o estatuto do pessoal dirigente, im-
porta de imediato proceder à nomeação em comissão de 
serviço para o provimento daquele cargo; 

Considerando que para o desempenho de tal cargo se 
configura necessário nomear uma pessoa detentora de uma 
adequada e significativa experiência na mesma área e bem 
assim um inequívoco conhecimento das especificidades 
regionais nessa matéria; 

Considerando, por último, que o Eng.º António Gil Fra-
ga Gomes Ferreira possui os requisitos legais e a qualifica-
ção, experiência e competência técnica exigíveis para o 
desempenho de tal cargo, sendo a pessoa com o perfil ade-
quado para dirigir a Direção Regional de Estradas. 

Ao abrigo do disposto no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) do 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 

Determina-se: 
 
1 - Nomear, em regime de comissão de serviço, para o 

cargo de Diretor Regional de Estradas, o licenciado 
em Engenharia Civil António Gil Fraga Gomes 
Ferreira. 

 
2 - É revogado o Despacho n.º 191/2015, de 29 de 

abril, do Secretário Regional dos Assuntos Parla-
mentares e Europeus, publicado no JORAM, II Sé-
rie, n.º 78, de 4 de maio de 2015. 

 
3 - O presente despacho produz efeitos a partir do dia 

01 de agosto de 2016. 
 

Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional 
dos Assuntos Parlamentares e Europeus, aos 20 dias de 
julho de 2016. 

 

O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe 
Machado de Albuquerque 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMEN-

TARES E EUROPEUS, Mário Sérgio Quaresma Gonçalves 
Marques 

 
 

Anexo do Despacho conjunto n.º 92/2016,  
de 1 de agosto 

 
Nota curricular 
 
Dados pessoais:  
- Nome: António Gil Fraga Gomes Ferreira  
- Naturalidade: Funchal  
- Data de nascimento: 9 de Janeiro de 1967  
 
Habilitações académicas:  
-  Licenciatura em Engenharia Civil - Especialidade 

de Estruturas - pela Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, concluída em Julho de 
1990.  

-  Grau de Especialista em Transportes e Vias de 
Comunicação pela Ordem dos Engenheiros desde o 
ano 2010.  

 
Experiência Profissional:  
•  Em 29 de abril de 2015 – Nomeado em regime de 

substituição no cargo de Diretor Regional, da Dire-
ção Regional de Estradas.  

•  Em 15 de Fevereiro de 2013 – Nomeado em regi-
me de substituição Subdiretor Regional de Estra-
das.  

•  Em 10 de Abril de 2007 – Integrado no quadro de 
pessoal da RAMEDM – Estradas da Madeira S.A., 
na sequência da extinção da Direção Regional de 
Estradas, desempenhando o cargo de Assessor 
Técnico do Conselho de Administração e Diretor 
de Concessões e Projetos.  

•  Em 28 de Janeiro de 1997 – Nomeado em comis-
são de serviço, Chefe de Divisão de Projetos da Di-
reção de Serviços de Obras, da Direção Regional 
de Estradas, Secretaria Regional do Equipamento 
Social e Ambiente. Esta nomeação foi sucessiva-
mente renovada em 28 de Janeiro de 2000, em 5 de 
Abril de 2003 e em 5 de Abril de 2006.  

•  Em 1 de Maio de 2006 – Assessor Principal, na 
área de Engenharia Civil, do quadro de pessoal da 
Direção Regional de Estradas, Secretaria Regional 
do Equipamento Social.  

•  Em 2 de Maio de 2003 – Assessor, na área de En-
genharia Civil, do quadro de pessoal da Direção 
Regional de Estradas, Secretaria Regional do 
Equipamento Social e Transportes.  

•  Em 23 de Outubro de 1999 – Técnico Superior 
Principal, na área de Engenharia Civil, do quadro 
de pessoal da Direção Regional de Estradas, Secre-
taria Regional do Equipamento Social e Ambiente.  

•  Em 21 de Março de 1996 – Técnico Superior 1.ª 
Classe, na área de Engenharia Civil, do quadro de 
pessoal da Direção Regional de Estradas, Secreta-
ria Regional do Equipamento Social e Ambiente.  

•  Em 18 de Janeiro de 1993 – Técnico Superior 2.ª 
Classe, na área de Engenharia Civil, do quadro de 
pessoal da Direção Regional de Estradas, Secreta-
ria Regional do Equipamento Social e Ambiente.  
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•  Em 15 de Novembro de 1991 – Técnico Superior 
2.ª Classe - Estagiário, na área de Engenharia Civil, 
do quadro de pessoal da Direção Regional de Es-
tradas, Secretaria Regional do Equipamento Social.  

•  Em 2 de Novembro de 1990 – Ingressa na Direção 
Regional de Estradas como Técnico Superior 2.ª 
Classe, na área de Engenharia Civil, com Contrato 
a Termo Certo por um ano.  

 
Formação Complementar:  
•  Curso “Metodologias para a Conceção do Sistema 

de Informação das Organizações”, decorreu entre 
14 a 18 de janeiro de 1991. 
1.º Congresso Rodoviário Português entre 28 e 30 
de novembro de 2000.  

•  Curso “Reforço e Reabilitação de Estruturas”, 
promovida pela Ordem dos Engenheiros e decorreu 
entre 5 e 6 de abril de 2002, com a duração de 12 
horas.  

•  Curso “Nova Regulamentação para Projeto de Es-
truturas de Betão”, promovida pela Ordem dos En-
genheiros e decorreu entre 3 e 4 de maio de 2002, 
com a duração de 12 horas.  

•  Curso “Projeto de Lajes Fungiformes”, promovida 
pela Ordem dos Engenheiros e decorreu entre 7 e 8 
de julho de 2002, com a duração de 12 horas.  

•  Curso “Estruturas de Suporte de Terras”, promovi-
da pela Ordem dos Engenheiros e decorreu entre 
11 e 12 de outubro de 2002, com a duração de 12 
horas.  

•  Curso “Patologia e Reabilitação de Edifícios”, 
promovida pela Ordem dos Engenheiros e decorreu 
entre 25 e 26 de outubro de 2002, com a duração 
de 12 horas.  

•  Curso FORGEP – Programa de formação em Ges-
tão Pública, realizado pelo INA, que decorreu de 
11 de outubro de 2006 a 26 de fevereiro de 2007, 
com a duração de 120 horas.  

•  Acão de Formação promovida pela SRES sobre o 
“Novo Regime da Contratação Pública (CPP)” – a 
cargo da Sérvulo Correia e Associados, nos dias 20 
e 21 de junho, 4 e 5 julho de 2008, com a duração 
de 30 horas.  

•  Acão de Formação promovida pela SRES sobre a 
“Execução de Empreitadas de Obras Públicas –  
– Código dos Contratos Públicos” – a cargo do Dr. 
Miguel Sarmento e Prof. Miguel Catela, nos dias 
19 e 20 de março de 2009, com a duração de 15 
horas.  

•  Seminário sobre o Código dos Contratos Públicos 
com a duração de 12h30, organizado pela Vice- 
-Presidência do Governo Regional - Direção Regi-
onal da Administração Pública e Local, nos dias 9 
e 10 de dezembro de 2010.  

 
Outros Aspetos Relevantes:  
•  Participação no 16.º Congresso Mundial da Inter-

national Road Federation 2010 – que decorreu em 
Lisboa entre 25 e 29 de maio de 2010, com o tema 
“A estrada e os utentes, o papel da estrada no co-
mércio e na vida, a estrada e os seus impactes na 
sociedade”.  

•  Pesquisa, conceção e elaboração da apresentação 
designada “Infraestruturas de Transportes – Vias 
de Comunicação – Evolução da RAM”. Apresenta-
ção efetuada em representação da RAMEDM, 
S.A., no âmbito do “Curso de Especialização de 

Transportes e Vias de Comunicação” promovido 
pela Ordem dos Engenheiros, em 23 maio de 2008.  

•  Inscrito na Ordem dos Engenheiros sob o n.º 24744 
do colégio de engenharia civil. 

 
Funchal, 20 de julho de 2016 
 
 

Despacho conjunto n.º 93/2016 
 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional  

n.º 6/2015/M, de 10 de julho, alterado e republicado pelo 
Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2016/M, de 21 de 
janeiro, aprovou as estruturas ou serviços centrais no âmbi-
to da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e 
Europeus, entre eles a Direção Regional de Planeamento, 
Recursos e Gestão de Obras Públicas; 

Considerando que o n.º 4 do artigo 5.º da orgânica da 
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus 
prevê que a Direção Regional de Planeamento, Recursos e 
Gestão de Obras Públicas é dirigida por um diretor regio-
nal, cargo de direção superior de 1.º grau, o qual se encon-
tra provisoriamente preenchido em regime de substituição, 
nos termos do Despacho n.º 308/2014, do ex-Vice- 
-Presidente do Governo Regional, de 18 de dezembro, pu-
blicado no JORAM II Série, n.º 236, de 19 de dezembro; 

Considerando que, face à publicação do Decreto Legis-
lativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, que procedeu 
à alteração e republicação do Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, que adapta à administração 
regional autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, que estabelece o estatuto do pessoal dirigente, im-
porta de imediato proceder à nomeação em comissão de 
serviço para o provimento daquele cargo; 

Considerando que para o desempenho de tal cargo se 
configura necessário nomear uma pessoa detentora de uma 
adequada e significativa experiência na mesma área e bem 
assim um inequívoco conhecimento das especificidades 
regionais nessa matéria; 

Considerando, por último, que o Dr. João Ricardo Luís 
dos Reis possui os requisitos legais e a qualificação, experi-
ência e competência técnica exigíveis para o desempenho 
de tal cargo, sendo a pessoa com o perfil adequado para 
dirigir a Direção Regional de Planeamento, Recursos e 
Gestão de Obras Públicas; 

Ao abrigo do disposto no artigo 5.º, n.º 1, da alínea a) do 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 

Determina-se: 
 
1 - Nomear, em regime de comissão de serviço, para o 

cargo de Diretor Regional de Planeamento, Recur-
sos e Gestão de Obras Públicas, o licenciado em 
Economia João Ricardo Luís dos Reis. 

 
2 - É revogado o mencionado Despacho n.º 308/2014, 

publicado no JORAM, II Série, n.º 236, de 19 de 
dezembro. 

 
3 - O presente despacho produz efeitos a partir do dia 

01 de agosto de 2016. 
 
4 - Esta despesa encontra-se cabimentada na rubrica: 

Secretaria 43, Capítulo 02, Divisão 01, Subdivisão 
00, Classificação Económica 01.01.03.00.00, para 
o ano de 2016. 

 



12  
Número 134 

1 de agosto de 2016 

 

 

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 
Regional da Administração da Justiça. 

 
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda ..................... € 15,91 cada € 15,91; 
 Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas..................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................. € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 
 Uma Série .............................. € 27,66 € 13,75; 
 Duas Séries ............................ € 52,38 € 26,28; 

 Três Séries ............................. € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido. 

 

Preço deste número: € 3,65 (IVA incluído) 
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