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mento de Beja, do Centro de Respostas Integradas do Baixo Alentejo e 
Alentejo Litoral, para o mapa de pessoal da ARS Alentejo, I. P./Equipa 
de Tratamento do Litoral, do Centro de Respostas Integradas do Baixo 
Alentejo e Alentejo Litoral, com efeitos ao dia 01/01/2013.

14 de fevereiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

206765512 

 Deliberação n.º 586/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo, I. P., profe-

rida em 18/01/2013, nos termos do n.º 6 do artigo 25.º, do Decreto -Lei 
n.º 253/2012, de 27 de novembro, foram designados vogais do conselho 
clínico, do ACES do Alentejo Central, os seguintes profissionais:

Agostinho Petronilho Simão, assistente graduado de saúde pública;
Fernando Manuel Pinheiro Roques, enfermeiro chefe;
Cláudia Maria Figueiras Grade, assistente de saúde, área de psico-

logia clínica.
14 de fevereiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 

Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
206765083 

 Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação, I. P.

Despacho n.º 2980/2013
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 12/07/2012:
Nazaré Cruz Morais Lalanda Roseiro Boavida, Assistente Graduada 

da carreira médica hospitalar de Patologia Clínica, em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do 
mapa de pessoal deste Instituto — autorizada a redução de uma hora 
do seu horário semanal (de 42 horas para 41 horas semanais), ao abrigo 
do n.º 15, do artigo 31.º, do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de março, na 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, com 
inicio a 01/01/2013.

13 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

206765804 

 Despacho n.º 2981/2013
O Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, retificado pela De-

claração de Retificação n.º 12/2012, de 27 de fevereiro, aprovou a nova 
Lei Orgânica do Ministério da Saúde determinando a reorganização dos 
diversos serviços que integram o Ministério.

Nessa sequência, o Decreto -Lei n.º 39/2012, de 16 de fevereiro, e a 
Portaria n.º 165/2012, de 22 de maio, aprovaram a missão, atribuições, 
estrutura organizacional e competências do Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.).

Com a entrada em vigor dos citados diplomas legais, e dada a va-
catura do cargo de Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 
Patrimonial e Financeira torna -se necessário, nos termos do estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, 
regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, e 3 -B/2010, de 28 de abril, e alterada e republi-
cada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, proceder à nomeação, 
em regime de substituição, do diretor de departamento, dirigente 
intermédio de 1.º grau, de modo a assegurar o regular funcionamento 
dos serviços.

Assim, nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro, do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 39/2012, de 16 de fevereiro, e 
dos artigos 2.º, 4.º e 5.º da Portaria n.º 165/2012, de 22 de maio, e 
considerando o preenchimento dos requisitos legais e a detenção do 
perfil, experiência e aptidão técnica necessárias para o exercício das 
funções inerentes ao referido cargo, conforme síntese curricular anexa, 
determino o seguinte:

1 — É nomeada em regime de substituição e em comissão de serviço, 
para exercer o cargo de Diretora do Departamento de Planeamento e 
Gestão Patrimonial e Financeira a Lic. Ana Raquel Dinis Gonçalves 
de Castro Gomes.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro 
de 2012.

13 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

Síntese Curricular de Ana Raquel Dinis Gonçalves 
de Castro Gomes

Identificação:
Nome: Ana Raquel Dinis Gonçalves de Castro Gomes
Data de Nascimento: 23 de abril de 1976
Naturalidade: Lisboa
Nacionalidade: Portuguesa
Estado Civil: Casada

Habilitações literárias:
Licenciatura em Finanças Empresariais, com média final de catorze 

valores, pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Lisboa pelo Instituto Politécnico de Lisboa.

Experiência profissional na Administração Pública:
Carreira Técnica Superior:
Técnica Superior no Centro de Histocompatibilidade do Sul, respon-

sável pelas áreas Financeira, Aquisições e Recursos Humanos;
Técnica Superior no Gabinete de Estudos Pós Graduados da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, responsável pela 
área da Gestão Financeira;

Técnica Superior no Departamento Universitário de Imunologia da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, res-
ponsável pela área de Gestão Financeira dos Serviços à Comunidade e 
Projetos de Investigação;

Formação profissional:
Frequência de ações de formação profissional na área financeira, 

auditoria e Informática
206765601 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências

Despacho n.º 2982/2013
1 — Nos termos dos artigos 35.º e 37.º do Código do Procedimento 

Administrativo e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 66/2012, de 31 
de dezembro, delego no Subdiretor -Geral do Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), Lic. Manuel 
Ribeiro Cardoso, as competências que me são legalmente atribuídas pela 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 66/2012, 
de 31 de dezembro.

2 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de janeiro de 
2013, ficando desta forma ratificados todos os atos que, no âmbito dos 
poderes delegados, tenham sido praticados pelo Subdiretor -Geral.

15 de fevereiro de 2013. — O Diretor -Geral, João Castel -Branco 
Goulão.

206765578 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral do Ensino Superior

Despacho n.º 2983/2013
A requerimento da FACULTAS — Gestão de Estabelecimentos de 

Ensino Superior, S. A., entidade instituidora do Instituto Superior de 
Ciências Empresariais e do Turismo;

Instruído e apreciado, nos termos do artigo 37.º do Decreto -Lei 
n.º 88/2006, de 23 de maio, o pedido de registo do curso de especia-
lização tecnológica em Receção e Alojamento Hoteleiro, a ministrar 
naquele Instituto;

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 38.º do Decreto -Lei 
n.º 88/2006, de 23 de maio:

Determino:
É registada, nos termos do anexo ao presente despacho, que dele faz 

parte integrante, a criação do curso de especialização tecnológica em 
Receção e Alojamento Hoteleiro, a ministrar no Instituto Superior de 
Ciências Empresariais e do Turismo a partir do ano letivo de 2012 -2013, 
inclusive.

8 de fevereiro de 2013. — O Diretor -Geral, Vítor Magriço.




