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SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA 
 

Despacho n.º 123/2021 
 

Considerando que a Resolução do Conselho de Governo  
n.º 121/2021, de 26 de fevereiro, criou, na dependência do 
Secretário Regional de Turismo e Cultura, a Estrutura de 
Missão Observatório do Transporte Aéreo da Região 
Autónoma da Madeira, doravante designada por OTA-RAM, 
enquanto estrutura técnica, sendo dirigida por um coordenador;  

Considerando o n.º 4 da referida Resolução, que determina 
que o OTA-RAM é dirigido por um coordenador, com estatuto 
remuneratório equiparado a cargo de direção intermédia de 1.º 
grau, designado por despacho do Secretário Regional de 
Turismo e Cultura; 

Considerando que o licenciado em engenharia naval, Nuno 
Davide Gomes de Jesus, Técnico Superior da Empresa de 
Eletricidade da Madeira possui o perfil, conhecimentos e 
capacidades adequados ao exercício do mencionado cargo, 
conforme nota curricular anexa ao presente despacho. 

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 
28.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de 
novembro, na sua redação atual, e do n.º 4 da Resolução do 
Conselho de Governo n.º 121/2021, de 26 de fevereiro, 
determino o seguinte: 

 
1.  Designo para exercer o cargo de coordenador do 

OTA-RAM o licenciado Nuno Davide Gomes de 
Jesus, Técnico Superior da Empresa de Eletricidade da 
Madeira. 

 
2. O designado, nos termos do n.º 4 da citada Resolução, 

tem competências próprias e estatuto remuneratório 
equiparado a cargo de direção intermédia de 1.º grau, 
com direito às respetivas despesas de representação. 

 
3.  O designado possui o perfil, a experiência e os 

conhecimentos adequados à prossecução das 
atribuições e objetivos do OTA-RAM e é dotado da 
necessária competência e aptidão para o exercício do 
cargo, conforme resulta da nota curricular anexa ao 
presente despacho. 

 
4. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de 

abril de 2021. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria 47, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, 
Classificações Económicas: D.01.01.09.00.00, 
D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SF.00, 
D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.B0. 

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 25 de março 

de 2021. 
 
O  SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA, 

António Eduardo de Freitas Jesus 
 
 

Anexo do Despacho n.º 123/2021, de 26 de março 
 

Nota Curricular 
 

Dados pessoais:  
Nome: Nuno Davide Gomes de Jesus 
Naturalidade: São Pedro, Funchal  
Data de Nascimento: 15 de maio de 1978 

Formação Académica: 
- Licenciatura em Engenharia Naval, pelo Instituto 

Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 
concluída em 2001, com a média final de 14 valores; 

- Pós-Graduação em Gestão de Transporte Marítimo e 
Gestão Portuária, ministrada pelo Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Universidade Técnica de 
Lisboa, 2002, com a média final de 14 valores. 

 
Atividade Profissional: 
- De 15 de novembro de 2017 até o presente, Técnico 

Especialista do Gabinete da Vice-Presidência do 
Governo Regional, com responsa-bilidades na área 
dos transportes aéreos, coordenação do Programa 
Estudante Insular e apoio à mobilidade aérea dos 
cidadãos; 

- De 1 de janeiro de 2017 a 14 de novembro de 2017, 
Vogal do Conselho de Administração da APRAM; 

- De 12 de outubro de 2015 até 31 de dezembro de 
2016: Assessoria Técnica à Secretaria Regional da 
Economia, Turismo e Cultura, na área de transportes 
marítimos, portos e transportes aéreos; 

- De 17 de junho de 2013 a 11 de outubro de 2015, 
Colaborador da EEM – Empresa de Eletricidade da 
Madeira, S.A. exercendo funções de Engenharia / 
Gestão Ambiental e de Qualidade da Central Térmica 
da Vitória; 

- De 8 de novembro de 2004 até 12 de outubro de 
2015, Colaborador da EEM – Empresa de 
Eletricidade da Madeira, S.A. integrado no Gabinete 
do Projeto de Introdução de Gás Natural na Madeira, 
coordenando a parte de abastecimento marítimo e 
obra marítima. 

 
Outras Competências/Formação: 
- Publicação de artigos relacionados com o turismo de 

cruzeiros e transportes aéreos, em revistas da 
especialidade, desde 1996 até o presente; 

- Publicação do documento de investigação “Escalas 
de Navios de Passageiros no Funchal desde 1960”, 
em 1996; 

- Realização de um estudo de viabilidade técnica e 
económica para a linha de transporte de carga aérea 
entre a Madeira e Lisboa, em 2005; 

- Participação nas Jornadas Técnicas de Engenharia 
Naval em 2002 e 2006, com apresentações 
relacionadas com o turismo de cruzeiros; 

- Participação em diversos cursos sobre obras 
marítimas, lecionados pelo LNEC, em 2007, 2008 e 
2010; 

- Realização de peritagens marítimas e draft-surveys 
(2006, 2008, 2011); 

- Presidente da Direção do CEN – Clube de Entusiastas 
de Navios, entre setembro de 2011 a janeiro de 2017; 

- Participação no curso de formação “Motorways of the 
Sea Training” sobre logística do transporte marítimo, 
em outubro de 2018; 

- Representação do Governo Regional em diversos 
fóruns europeus sobre transportes marítimos no 
âmbito das Auto-Estradas do Mar, ao longo de 2016, 
tendo sido proferidas apresentações sobre o caso da 
Madeira em Umea (Suécia), Bruxelas e Palma de 
Maiorca; 

- Participação no London Gatwick Aviation 
Enthusiasts Fair LGW 2013; 

- Colaboração regular em publicações da 
especialidade em transportes aéreos. 
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SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, 
RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 
 

Despacho n.º 124/2021 
 

Considerando que os gabinetes dos secretários regionais são 
estruturas de apoio direto à sua atividade política, tendo os 
respetivos membros por função coadjuvá-los no exercício das 
suas funções. 

Considerando que nos gabinetes dos membros do Governo 
os adjuntos prestam o apoio político e técnico que lhes seja 
determinado. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 
3.º e do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 
de janeiro, aplicável subsidiariamente à Região Autónoma da 
Madeira, determino: 

 
1 -  Nomear no cargo de Adjunto do meu Gabinete, o 

Técnico Superior, da Carreira de Técnico Superior, da 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 
Alterações Climáticas, Celso Orlando Neves Figueira, 
mestre em Ecologia da Paisagem e Conservação da 
Natureza. 

 
2 -  Ao nomeado é aplicável o regime remuneratório 

previsto no Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,  
 
3 -  Este despacho produz efeitos a 11 de março de 2021.  
 
4 -  A nota curricular do nomeado, que é parte integrante 

do presente despacho, consta em anexo.  
 
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 49, 

Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, Classificações 
Económicas 01.01.03.; 01.01.12.; 01.01.13.; 01.01.14.SF.; 
01.01.14.SN.; 01.03.05.A0.B0.  

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas, aos 11 de março de 2021. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS 

NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS,  Susana Luísa 
Rodrigues Nascimento Prada 

 
 

Anexo do Despacho n.º 124/2021, de 26 de março 
 

Nota Curricular 
 

Dados Pessoais: 
Nome: Celso Orlando Neves Figueira 
 
Habilitações Académicas: 
- Mestre em Ecologia da Paisagem e Conservação da 

Natureza pela Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto em 2009, com classificação final de Muito 
Bom;  

- Licenciado em Biologia – Ramo Científico pela 
Universidade da Madeira em 2005, com classificação 
final de 14 valores.  

 
Experiência Profissional:  
- Técnico Superior do Instituto das Florestas e 

Conservação da Natureza, afeto à Divisão de Gestão e 
Valorização de Áreas Classificadas (2020-2021) 

- Adjunto do Gabinete da Secretária Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais (2015-2020) 

- Bolseiro de Investigação da Universidade da 
Madeira no projeto “Cartografia Geológica da 
Madeira” (2014-2015);  

- Prestação de serviços técnicocientíficos à ITI -
Sociedade de Investimentos Turísticos na Ilha da 
Madeira, S.A. (2013-2014);  

- Colaborador na Universidade da Madeira no projeto 
“Estudo hidrogeológico da captação de água 
subterrânea no Hotel Pestana Porto Santo” (2012);   

- Bolseiro de Investigação da Universidade da 
Madeira no projeto comunitário “CARMAC -
Melhoria da Qualidade das Águas Balneares e 
Costeiras da Macaronésia” (2011-2013): 

- Docente do Grupo 520 – Biologia e Geologia na 
Escola Secundária Jaime Moniz (2010-2011);  

- Colaborador na Universidade da Madeira no projeto 
“EARAM – Estudo de Avaliação do Risco de 
Aluviões na Madeira” (2010);  

- Bolseiro de Investigação da Universidade da 
Madeira no projeto comunitário “CARMAC -
Melhoria da Qualidade das Águas Balneares e 
Costeiras da Macaronésia” (2009-2010);  

- Consultor técnico na área da Higiene e Segurança 
Alimentar na empresa de consultoria e certificação 
SGS – Portugal, S.A. (2007-2009);  

- Bolseiro de Investigação da Universidade da 
Madeira no projeto comunitário “AQUAMAC II -
Técnicas e metodologias para a gestão sustentável 
da água na Macaronésia” (2006);  

- Bolseiro de Investigação da Universidade da 
Madeira no projeto comunitário “AQUAMAC -
Técnicas e metodologias para a gestão sustentável 
da água na Macaronésia” (2004-2005). 

 
Outros:  
- Autor e coautor de diversos capítulos de livros, 

comunicações em congressos e artigos científicos em 
revistas internacionais de especialidade nas áreas do 
Ambiente, Qualidade Ambiental, Recursos Hídricos e 
Hidrologia. 

 
 

Aviso n.º 118/2021 
 

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 33.º 
da Portaria n.º 340/2019, de 31 de maio, após homologação de 
10 de março de 2021, de Sua Excelência a Secretária Regional 
de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, torna-
se público que a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
ao procedimento concursal comum, destinado a trabalhadores 
com ou sem vínculo de emprego público, para ocupação, 
mediante a constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, de dez postos de trabalho previstos e 
não ocupados da carreira e categoria de Sapador Florestal, a 
afetar ao mapa de pessoal do Instituto das Florestas da 
Natureza, IP--RAM, aberto pelo aviso n.º 343/2019, 
publicado na II Série, Suplemento do JORAM, número 134, 
de 12 de agosto de 2019, se encontra afixada no placard 
existente nas instalações da Secretaria Regional de 
Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 
localizado à Rua Dr. Pestana Júnior,  
n.º 6, 5.ºandar, Funchal, e disponibilizado nas suas páginas 
eletrónicas, com o endereço 
https://www.madeira.gov.pt/sraac/GovernoRegional/OGove
rno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes 

e https://ifcn.madeira.gov.pt/ifcn/recursos-
humanos/procedimentos-concursais.html , respetivamente. 
 

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 
Alterações Climáticas, aos 22 de março de 2021. 

 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Dire-

ção Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

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: € 1,22 (IVA incluído) 
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