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2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Janeiro 
de 2009.

5 de Março de 2009. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge.

Sinopse curricular
Júlio Paulo Candeias Pedro.
Nascido em 7 de Julho de 1969.
Estado civil: casado.
Formação académica:
Especialização em Administração Hospitalar na Escola Nacional de 

Saúde Pública (pós -graduação) em 2002;
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos na Universidade Lu-

sófona em 1999;
Curso de Enfermagem Geral na Escola Superior de Enfermagem de 

Artur Ravara em 1991.

Outra formação:
PADIS — Programa de Alta Direcção de Instituições de Saúde na 

AESE — Escola de Direcção e Negócios em 2008;
Mastering Health Care Finance — International Executive Program, 

realizado pela Univertsité Lausanne/Harvard Medical School/Hospital 
Geral de Santo António em 2007;

Formação Pedagógica de Formadores — realizado no Centro de For-
mação do Subgrupo Hospitalar Capuchos/Desterro em 1998.

Cargos exercidos e instituições:
Vogal executivo do conselho de administração do Hospital do Litoral 

Alentejano com nomeação desde 30 de Janeiro de 2006;
Administrador de 3.ª classe da carreira de administração hospitalar 

com nomeação a 14 de Novembro de 2007 pela ACSS, colocado no 
Centro Hospitalar de Lisboa Norte EPE;

Funções de administrador do Hospital Egas Moniz, S. A., de 7 Abril 
de 2003 a Janeiro de 2006, com a responsabilidade de gestão na con-
tratualização interna e coordenação dos projectos de investimento e 
desenvolvimento da área cirúrgica;

Funções de administrador do Serviço de Aprovisionamento do Hos-
pital de São José entre 2002 e Abril de 2003, com responsabilidades 
inerentes à actividade do serviço e desenvolvimento de projectos de 
melhoria nas áreas de gestão de stocks e gestão do património;

Enfermeiro do Hospital dos Capuchos entre 1991 e 2002 nos serviços 
de neurocirurgia, urgência e unidade médico -cirúrgica gastrenterologia.

Actividade académica e científica:
Arguente convidado dos júris da Escola Nacional de Saúde Pública 

em trabalhos de finais do curso de Especialização em Administração 
Hospitalar desde 2007;

Orientador institucional de estágios da Escola Nacional de Saúde Pú-
blica do curso de Especialização em Administração Hospitalar desde 2006;

Prelector convidado da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 
Lisboa no curso superior de Fisioterapia na área da Gestão dos Serviços 
de Saúde desde 2002;

Docente convidado da pós -graduação em Gestão de Serviços de Saúde 
da Universidade Moderna na unidade curricular de Estatística Aplicada 
à Gestão dos Serviços de Saúde em 2004;

Estudo das desigualdades sócio -económicas em saúde em Portugal 
com trabalhos apresentados e publicados em reuniões e publicações de 
economia da saúde com a co -autoria do Prof. João Pereira da Escola 
Nacional de Saúde Pública.

Participação em grupos de trabalho:
Grupo de trabalho para o Desenvolvimento e Promoção da Cirurgia 

de Ambulatório — Unidade de Missão Hospitais, S. A. — com apresen-
tação pública dos resultados em Dezembro, no INFARMED, Lisboa e 
divulgação através do site dos Hospitais, S. A.

Participação em associações científicas e profissionais — membro 
dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Economia da Saúde 
de 2005 a 2008. 

 Despacho n.º 7421/2009
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 5.º 

do Decreto -Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto, nomeio, em comissão 
de serviço, a licenciada Maria Adelaide Belo Alves Parreira para o 
exercício das funções de presidente do conselho de administração do 
Hospital do Litoral Alentejano.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Janeiro 
de 2009.

5 de Março de 2009. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge.

Sinopse curricular
Maria Adelaide Belo Alves Parreira, portuguesa, nascida a 3 de Ou-

tubro de 1953.
Habilitações académicas:
1972 -1976 — licenciatura em Medicina — FML.
Evolução na carreira:
1998 — chefe de serviço de medicina interna — Hospital José Joa-

quim Fernandes (HJJF), S. A. — 1.ª classificada (18,3).
1994 — grau de consultor de medicina interna.
1989 — assistente hospitalar — 1.ª classificada (18,5).
1989 — especialista de medicina interna pela Ordem dos Médi-

cos — unanimidade e distinção.
1985 — ex. saída do internato complementar de medicina in-

terna — 1.ª classificada (19).
Experiência profissional:
2006 -2009 — presidente do conselho de administração do Hospital 

do Litoral Alentejano. Directora clínica:
2004 -2005 — Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, S. A.
Setembro de 2002 -Dezembro de 2003 — HJJF.
1998 -2002 — HJJF — directora serviço de medicina I.
1993 -1998 — HJJF — directora do serviço de urgência.
1990 -1992 — HJJF — adjunta do director clínico.
1990 -2002 — HJJF — chefe de equipa de urgência.
1986 -1987 — Hospital de S. Paulo -Serpa — responsável pelo serviço 

de medicina interna.
1985 -1993 — HJJF — responsável de unidade funcional — serviço 

de medicina I.
1984 -2002 — HJJF — coordenadora da Comissão de Controlo de 

Infecção e de Nutrição Clínica.
Formação profissional (relevante para o cargo):
2005 — European Health Leadership Programme — Fontainebleau, 

France — INSEAD — Executive Education.
2004 —Programa Avançado em Gestão Empresarial Hospitalar — Lis-

boa INDEG/ISCTE.
1996/7 — curso de gestão de unidades de saúde — pós -graduação 

— Lisboa, Universidade Católica Portuguesa — Programa para Exe-
cutivos.

1993 — Curso de Formação Pedagógica para Gestores Clínicos 
— Lisboa, MS/CFAP.

1991 — Cours European — Strategie Globale en Hygiene Hos-
pitaliére — Annecy, France — Université Claude Bernard/Fondation 
Merieux/OMS.

1990 — I Curso de Garantia de Qualidade dos Cuidados Médi-
cos — Lisboa, MS/DGS/OMS Outros cargos e actividades:

2006/2007 — membro da Comissão Técnica Apoio ao Processo de 
Reestruturação das Urgências.

2005 — UMHSA — grupo de trabalho — hospital de dia.
2005 — DGS — grupo de trabalho — hospital de dia.
1999 — sócia fundadora e membro da direcção da Alento — Escola 

de Formação em Reanimação.
1998 — coordenadora da SRS de Beja para a Expo 98.
1997 — DGS — grupo de trabalho —enquadramento e organização 

das unidades funcionais de saúde.
1994 — SRS Beja — projecto da Unidade de Saúde de Beja — grupo 

de trabalho — acesso dos utentes aos hospitais.
1993 -1995 — vice -presidente da mesa da assembleia distrital da 

Ordem dos Médicos.
1993 -1998 — representante do HJJF na Protecção Civil Distrital e 

Municipal.
1991 -1994 — MS/S. Aprovisionamento — comissão técnica de es-

colha de antisépticos e desinfectantes.
1989 — sócia fundadora e membro da direcção da Associação Por-

tuguesa de Infecção Hospitalar. 

 Despacho n.º 7422/2009
O XVII Governo Constitucional encetou uma profunda reforma 

na Administração Pública, tendo sido, neste âmbito, publicada a Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, a qual define e regula os regimes de 
vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exer-
cem funções públicas. Em face desta reforma e da referida lei, torna -se 
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necessário que se inicie o processo de revisão das carreiras especiais dos 
técnicos superiores de saúde e dos técnicos de diagnóstico e terapêutica. 
No sentido de proporcionar a elaboração de um projecto de diploma que 
seja submetido à negociação colectiva com os sindicatos representativos 
dos sectores, nos termos da Lei n.º 23/98, de 27 de Fevereiro, torna -se 
necessária a criação de um grupo de trabalho que proceda à análise da 
situação actual destas duas carreiras em função das necessidades do 
Serviço Nacional de Saúde, de forma a ponderar uma eventual concep-
tualização e redefinição das profissões que as integram e definir as linhas 
gerais que devem orientar o processo de revisão. Este grupo de trabalho 
deverá integrar representantes dos serviços do Ministério da Saúde e 
contará com a colaboração do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior na parte que se refere à articulação entre a formação superior e 
as carreiras. O Ministério da Saúde é representado pela Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS), pela Direcção -Geral da Saúde 
(DGS), bem como por outros elementos, considerados pertinentes para 
o desenvolvimento dos trabalhos.

Assim, determino:
1 — A criação de um grupo de trabalho que proceda a uma análise da 

estrutura das carreiras dos técnicos superiores de saúde e dos técnicos 
de diagnóstico e terapêutica, com o propósito de ponderar uma nova 
conceptualização ou redefinição das mesmas em função das necessidades 
do Serviço Nacional de Saúde.

2 — O grupo de trabalho é constituído pelos seguintes elementos:
a) Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., que coordena;
b) Direcção -Geral de Saúde.

3 — O grupo de trabalho contará ainda com a colaboração de ele-
mentos designados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior na análise das questões relacionadas com a articulação entre 
as carreiras e formação superior a elas conducente.

4 — O grupo de trabalho pode ainda integrar técnicos das áreas tidas 
por pertinentes ou proceder à sua audição, sempre que entender que a sua 
presença seja necessária para o prosseguimento dos seus trabalhos.

5 — O relatório final deste trabalho será apresentado à Ministra da 
Saúde e ao Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, no prazo 
de 30 dias contados a partir da data da sua publicação.

5 de Março de 2009. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge. 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Sub-Região de Saúde de Bragança

Despacho (extracto) n.º 7423/2009
Na sequência do despacho de homologação de 27 de Fevereiro de 

2009, da lista de classificação final do concurso interno geral de acesso 
para preenchimento de 1 posto de trabalho na categoria de enfermeiro 
especialista, da área de saúde materna e obstetrícia, do mapa de pessoal 
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Sub -Região de 
Saúde de Bragança, Centro de Saúde de Bragança, e, concluídos os 
trâmites relativamente ao mesmo, Maria da Conceição Tomé da Silva, 
contratada em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, ao abrigo do disposto na Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, e na Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, na categoria 
de enfermeira especialista de saúde materna e obstetrícia.

5 de Março de 2009. — A Coordenadora Sub -Regional, Berta Ferreira 
Milheiro Nunes. 

 Despacho (extracto) n.º 7424/2009
Na sequência do despacho de homologação, de 05/12/2008, da lista 

de classificação final do concurso interno geral de acesso para preenchi-
mento de 13 posto de trabalho na categoria de enfermeiro especialista, 
da área de saúde comunitária, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I.P., Sub -Região de Saúde de Bragança, 
concluídos os trâmites relativamente ao mesmo, os candidatos abaixo 
mencionados, contratados em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do disposto na Lei n.º 12 
 -A/2008, de 27 de Fevereiro e na Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, 
na categoria de enfermeira especialista de saúde comunitária:

Zulmira Diegues Canelha Santos — Centro de Saúde de Vinhais.
Georgina Maria C. Soares Santos — Centro de Saúde de Carrazeda 

de Ansiães.
Margarida Rosa F. Parra Pires — Centro de Saúde de Macedo de 

Cavaleiros.

Susana Daniela Carvalho de Sousa — Centro de Saúde de Mirandela.
Elisabete Morais Teixeira Pinheiro — Centro de Saúde de Mirandela.
Ana Paula C. Santos Rodrigues — Centro de Saúde de Vinhais.
Joaquim João Gouveia Magalhães — Centro de Saúde de Vila Flor.
Jacinto de Almeida Gomes — Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros.
Maria Amélia Feliz Alves — Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros.
Rosa Maria Batista — Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta.
Manuel Joaquim Soares Vilares — Centro de Saúde de Torre de 

Moncorvo.
Maria Adelaide A. Gonçalves Batista — Centro de Saúde de Bragança.
Ema Maria Parada Jacinto — Centro de Saúde de Alfândega da Fé.
5 de Março de 2009. — A Coordenadora, Berta Ferreira Milheiro 

Nunes. 

 Despacho (extracto) n.º 7425/2009
Na sequência do despacho de homologação, de 02/03/2009, da lista 

de classificação final do concurso interno geral para preenchimento de 1 
posto de trabalho na categoria de assistente de medicina geral e familiar, 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., 
Sub-Região de Saúde de Bragança, Centro de Saúde de Macedo de Ca-
valeiros, e, concluídos os trâmites relativamente ao mesmo, Clementina 
da Nazaré Fernandes, contratada em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do disposto na 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro e na Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, na categoria de assistente de medicina geral e familiar. 

5 de Março de 2009. — A Coordenadora Sub-Regional, Berta Ferreira 
Milheiro Nunes. 

 Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Deliberação (extracto) n.º 687/2009
No uso das faculdades conferidas pelo n.º 3 do artigo 1.º e n.º 4 do ar-

tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 222/2007, de 29 de Maio, pela Lei n.º 3/2004, 
de 15 de Janeiro, e republicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 105/2007, 
de 3 de Abril, artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, alínea 
f) do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e artigos 
109.º e 110.º do Código dos Contratos Públicos, e em conformidade com 
o disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, o Conselho de Directivo deliberou delegar em cada um dos 
seus membros, nos licenciados Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos 
Fernandes presidente, Luís Anastácio Ferreira Afonso vice-presidente, 
Margarida de Fátima Palma Feria Borges vogal, na Mestre Ana Paula 
Dias Costa Fernandes vogal e no Doutorado Casimiro Francisco Ramos 
vogal, a competência para a prática dos seguintes actos:

1 — No âmbito das competências em matéria da prestação de cuidados 
de saúde da região:

1.1 — Dar parecer sobre orçamentos das instituições e serviços pú-
blicos prestadores de cuidados de saúde;

1.2 — Autorizar auditorias, sem prejuízo das competências legalmente 
conferidas a outras entidades, designadamente, a competência sancio-
natória da Entidade Reguladora da Saúde e as competências inspectivas 
da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde;

1.3 — Promover as medidas necessárias para a melhoria do funcio-
namento dos serviços e ao pleno aproveitamento da capacidade dos 
recursos humanos e materiais;

1.4 — Licenciar unidades privadas prestadoras de cuidados de 
saúde;

1.5 — Autorizar a mobilidade do pessoal das instituições e serviços 
prestadores de cuidados de saúde, dentro da região, nos termos previstos 
na lei geral;

1.6 — Instaurar e decidir processos de contra-ordenação, bem assim 
como aplicar as respectivas sanções, quando estes sejam atribuição da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.;

2 — No âmbito das competências de orientação e gestão do instituto, 
incluindo relativamente aos centros de saúde da sua área geográfica:

2.1 — Acompanhar e avaliar sistematicamente a actividade desen-
volvida, designadamente responsabilizando os diferentes serviços pela 
utilização dos meios postos à sua disposição e pelos seus resultados 
atingidos;

2.2 — Aprovar o balanço social, nos termos da lei aplicável;
2.3 — Exercer os poderes de direcção, gestão e disciplina do pes-

soal;
2.4 — Aprovar pareceres, estudos e informações que lhe sejam soli-

citados pelo membro do Governo da tutela;




