O Major-General Tiago Maria Ramos Chaves de Almeida e Vasconcelos
nasceu em 18 de Maio de 1960 em Lisboa e foi promovido ao actual posto em
15 de Julho de 2010.
Ingressou na Academia Militar em 1978, tendo concluído em 1983 a
licenciatura em Ciências Militares (Arma de Cavalaria). É Pós-Graduado em
China Moderna e Mestre em Estratégia, em ambos os casos pelo Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa
(ISCSP-UTL).
Para além dos normais cursos de promoção, possui o Curso de EstadoMaior, que frequentou no então Instituto de Altos Estudos Militares (IAEM) em
1992/1993. No estrangeiro frequentou o Armor Officer Basic Course nos
Estados Unidos, em 1984; e o Curso de Oficial de Estado-Maior das Nações
Unidas na Suécia, em 1995.
Iniciou a sua carreira como Oficial dos quadros permanentes na Escola
Prática de Cavalaria (EPC), em Santarém, onde desempenhou funções de
instrutor de táctica e de diversos sistemas de armas, de Comandante de
Pelotão, de Adjunto do Comandante do Esquadrão de Reconhecimento e de
Comandante do Esquadrão de Instrução de Praças.
Promovido a Capitão em 1987, desempenhou durante um ano as funções de
Comandante do 2.º Esquadrão de Reconhecimento do Regimento de Cavalaria
n.º 6, em Braga, e posteriormente, durante dois anos, as de Comandante da
3.ª Companhia do Corpo de Alunos da Academia Militar, em Lisboa.
Após o Curso de Promoção a Oficial Superior, que frequentou em 1990/1991
no IAEM, foi colocado como Professor na Secção de Táctica até ingressar no
Curso de Estado-Maior. Posteriormente, esteve um ano na Repartição do
Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército e ainda durante esse período
participou em Moçambique num projecto de cooperação técnico-militar de
formação de quadros superiores das Forças Armadas daquele país.
Em 1994, foi novamente colocado no IAEM como Professor na Secção de
Táctica onde, a partir de 1995, passou a chefiar o Gabinete de Cavalaria, cargo
que acumulava com a representação do Exército no Grupo de Trabalho
Helicopter Inter Service no quadro da NATO Standardisation Agency.
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De Junho de 1996 a Dezembro de 1999 desempenhou as funções de
Ajudante de Campo e, tendo sido entretanto promovido a Tenente-Coronel, a
partir de 1998, em acumulação, de Assessor do Governador de Macau. Nesta
qualidade detinha diversas responsabilidades no planeamento e execução da
agenda do Governador no território de Macau, nas visitas de trabalho a Lisboa
e nas visitas oficiais ao estrangeiro.
Ao regressar a Portugal, foi colocado de novo na EPC, onde desempenhou
as funções de Comandante do Grupo Escolar (Grupo de Esquadrões de
Reconhecimento e Instrução) e de Director de Estudos e Instrução.
A partir de Julho de 2001 foi sucessivamente Adjunto de dois Chefes do
Estado-Maior do Exército e posteriormente Assessor Militar do Exército do
Ministro da Defesa Nacional.
Regressado ao Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército, estava aí
colocado quando foi nomeado Comandante da EPC, cargo que desempenhou
durante dois anos entre Julho de 2005 e Agosto de 2007. Foi durante este
período que a EPC foi transferida de Santarém para Abrantes.
Antes de iniciar no Instituto de Estudos Superiores Militares o Curso de
Promoção a Oficial General, que frequentou no ano lectivo de 2008/2009 foi
durante um ano Assessor Militar do Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros.
Em Agosto de 2009 exerceu funções na Inspecção-Geral do Exército, a
partir do início de 2010, no Estado-Maior do Exército assumiu funções de Chefe
da Divisão de Planeamento de Forças, sendo cumulativamente aí Chefe da
Divisão de Segurança e Cooperação Militar e Representante de Portugal no
NATO Army Armaments Group.
Foi nestas funções que se encontrava quando foi promovido a MajorGeneral e logo a seguir nomeado, por despacho do Ministro da Defesa
Nacional, Comandante da Zona Militar da Madeira e por inerência de funções,
Comandante Operacional da Madeira.
Da sua folha de serviços constam 16 louvores, dois dos quais de Ministro e
dez de Oficial General. Possui várias condecorações de que se salientam, no
âmbito da Medalha Militar, quatro Medalhas de Prata de Serviços Distintos. É
ainda Comendador da Ordem do Infante D. Henrique e Oficial da Ordem Militar
de Avis.
É Sócio Efectivo da Sociedade de Geografia de Lisboa e Investigador
Colaborador do Instituto do Oriente ISCSP-UTL. Publicou recentemente um livro
(A Ascensão da China: Acomodação Pacífica ou Grande Guerra? Coimbra,
Almedina, 2009) e alguns artigos sobre a problemática da alteração em curso
da estrutura da distribuição do poder no sistema internacional.
É casado com Isabel Maria Pinheiro Machado de Almeida e Vasconcelos e
têm três filhos.
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