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Assim, designo para o cargo de chefe de divisão de Investimento de 
entre Douro e Minho o licenciado José João Rodrigues Teixeira, em 
comissão de serviço e pelo período de três anos, nos termos dos n.os 9 e 
10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova redação 
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

O presente despacho produz efeitos a 17 de abril de 2013. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Nota curricular

José João Rodrigues Teixeira.
Local de nascimento: Santa Maria Maior, Chaves.
Data de nascimento: 10 de abril de 1958.
Habilitações académicas:

Licenciatura em Engenharia Agronómica, pelo Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa;

Licenciatura em Finanças pela Escola Superior de Gestão do Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave.

Habilitações profissionais: titular da cédula profissional n.º 33758 
do Colégio de Engenharia Agronómica da Ordem dos Engenheiros.

Experiência profissional:

Chefe de divisão de Investimento de entre Douro e Minho, em regime 
de substituição, desde 6 de outubro de 2012;

Técnico superior do Sector de Contraordenações, no âmbito da Re-
serva Agrícola Nacional, da DRAP -Norte, desde março de 2007 a ou-
tubro de 2012;

Diretor de serviços de Administração da Direção Regional de Agri-
cultura de entre Douro e Minho (DRAEDM), de setembro de 2002 a 
fevereiro de 2007;

Chefe de divisão de Produção Agrícola da DRAEDM, de outubro de 
2001 a setembro de 2002;

Técnico superior na Zona Agrária da Póvoa de Lanhoso, da DRA-
EDM, de maio de 1997 a outubro de 2001;

Chefe da Zona Agrária de Basto, da DRAEDM, de novembro de 
1990 a maio de 1997;

Técnico superior da Zona Agrária de Basto, da DRAEDM, de janeiro 
de 1990 a novembro de 1990;

Técnico superior na equipa multidisciplinar responsável pela elabora-
ção do Plano de Desenvolvimento Agrícola Regional (PDAR) de Basto, 
de janeiro de 1988 a dezembro de 1989;

Técnico administrativo na Central de Balanços do Banco de Portugal, 
de março de 1982 a dezembro de 1987.

Formação profissional mais relevante:

Auditoria Contabilística e Financeira;
Planeamento e Avaliação de Projetos;
Sistemas de Informação Geográfica;
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública;
Seguros Agrícolas e o Risco na Agricultura;
Código do Procedimento Administrativo;
Formação de Controladores no âmbito do Sistema Unificado de Con-

trolo (SUC);
Qualidade e Gestão Ambiental;
Comercialização de Produtos do Sector Agro -Alimentar;
Rega sob Pressão;
Rega e Drenagem.

23 de abril de 2013. — O Diretor Regional de Agricultura e Pescas 
do Norte, Manuel José Serra de Sousa Cardoso.

206921234 

 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.

Aviso n.º 5905/2013
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 154 -A/2011, de 6 de 
abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados no procedimento concursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior do mapa de 
pessoal deste Instituto, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 207, de 25 de outubro, através do aviso n.º 14230/2012, lista 

Nome Valoração

1.º Cristina Rosa da Cunha Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . 16
– Elisabete da Costa Ferreira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . a)
– Jorge Miguel Vasconcelos Machado de Sousa Barbeiro a)

a) Não compareceu à prova de conhecimentos

essa homologada por despacho do Presidente do Conselho Diretivo, de 
22 de março de 2013 e a seguir discriminada: 

 22 de março de 2013. — A Diretora dos Serviços Administrativos e 
Financeiros, Ana Brochado Coelho.

206923543 

 Aviso n.º 5906/2013
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 154 -A/2011, de 6 de 
abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados no procedimento concursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior do mapa de 
pessoal deste Instituto, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 224, de 20 de novembro, através do aviso n.º 15493/2012, 
lista essa homologada por despacho do Presidente do Conselho Diretivo, 
de 22 de março de 2013 e a seguir discriminada: 

Nome Valoração

1.º Sérgio Paulo Almeida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,10

 22 de março de 2013. — A Diretora dos Serviços Administrativos e 
Financeiros, Ana Brochado Coelho.

206923698 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 5881/2013
1. Nos termos do Despacho n.º 1163/2013, do Ministro de Estado e 

das Finanças e do Ministro Saúde, de 19 de janeiro de 2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro de 2013, con-
siderando a proposta do Conselho Diretivo da Administração Regional 
de Saúde do Algarve, I.P., autorizo o exercício de funções médicas em 
causa pela aposentada Maria Madalena Fouto Ramos, no Agrupamento 
de Centros de Saúde do Algarve II – Barlavento, nos termos e para os 
efeitos do estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em 
particular, nos artigos 4.º, 5º e nos números 1 a 3 do artigo 6.º.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de abril de 2013.
24 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Ferreira Teixeira.
206924889 

 Despacho n.º 5882/2013
O atual contexto caracterizado por compromissos exigentes em termos 

de melhoria do desempenho e rigor na gestão dos hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) e de garantia do direito à proteção da saúde 
impõe a adoção de medidas de racionalização das despesas, iniciativas de 
contenção de custos e de melhoria de eficiência na organização dos pres-
tadores e dos recursos utilizados na prestação de cuidados de saúde. 

Esta necessidade de mudança converge na procura de respostas que 
permitam conciliar um conjunto de instrumentos para desburocratizar, 
agilizar e promover o melhor uso dos recursos, focalizando os proces-
sos na sociedade e no utente e hierarquizando a responsabilidade dos 
prestadores em função do desempenho observado. 

Neste enquadramento, é essencial repensar a estrutura funcional dos 
hospitais, equacionando modelos organizacionais que permitam alcançar 
ganhos de eficiência e de satisfação dos utentes e profissionais, e que 
promovam uma cultura de transparência, assente no mérito e na com-
petência, orientada para o valor acrescentado em saúde. 

Para esse efeito, importa constituir um grupo de trabalho que analise 
e pondere formas alternativas de organização interna dos estabelecimen-



Diário da República, 2.ª série — N.º 87 — 7 de maio de 2013  14359

tos hospitalares do SNS, considerando perspetivas assistenciais mais 
direcionadas para a globalização dos cuidados e que, simultaneamente, 
aproveitem sinergias e promovam a complementaridade de funções e 
especialidades, prosseguindo uma maior efetividade e utilidade social 
das prestações. 

Assim, determino: 
1 - É constituído um grupo de trabalho com o objetivo de analisar as 

condições de constituição e implementação de unidades autónomas de 
produção clínica nos estabelecimentos hospitalares do SNS; 

2 - Compete, especialmente, ao Grupo de Trabalho: 
a) Identificar os princípios e normas orientadoras da atividade a 

desenvolver pelas unidades autónomas de produção clínica;
b) Identificar as alterações organizacionais e respetivas formas de 

articulação;
c) Identificar os ajustamentos que se venham a revelar necessários 

em sede de contratualização interna; 
d) Definir os modelos de valorização da atividade desenvolvida nas 

unidades autónomas de produção clínica;
e) Propor o modelo de incentivos associado a níveis de produtividade 

e de qualidade dos resultados obtidos; 
f) Definir modelos de acompanhamento, monitorização e avaliação 

da atividade nas vertentes de produção, de qualidade e de obtenção de 
resultados; 

g) Identificar estabelecimentos hospitalares do SNS para a imple-
mentação dos projetos-pilotos; 

3 -No âmbito da sua missão, o grupo de trabalho deverá, ainda, propor 
os normativos legais de suporte necessários à implementação de unidades 
autónomas de produção clínica. 

4 - O grupo de trabalho funciona na minha dependência, sendo cons-
tituído pelos profissionais a seguir designados, considerando as suas 
competências técnicas e qualificações profissionais: 

a) Pedro Pereira Santos Andrade Gomes, Coordenador na Unidade 
Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia da Administração Central 
do Sistema de Saúde, IP e Assistente Hospitalar Graduado de Cirurgia 
Geral no Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil 
E.P.E que coordenará o grupo; 

b) Alberto António Moreira Caldas Afonso, Chefe de Serviço de Pedia-
tria, Diretor do Hospital Pediátrico Integrado do Centro Hospitalar de São 
João, EPE, e Professor Associado da Faculdade de Medicina do Porto; 

c) Carlos Manuel dos Santos Moreira, Assistente Hospitalar Graduado 
de Medicina Interna no Centro Hospitalar Lisboa Norte E.P.E. e Professor 
Convidado de Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa; 

d) José Manuel Gutierres Caseiro, Chefe de Serviço de Anestesio-
logia e Diretor do Serviço de Anestesiologia do Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E; 

e) Manuel de Jesus Antunes, Chefe de Serviço Cirurgia Cardiotorácica, 
Diretor do Centro de Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, EPE, e Professor Catedrático de Cirurgia Car-
diotorácica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 

f) Manuel Gonçalves Carvalho, Chefe de Serviço de Cirurgia Geral e 
Diretor Clínico do Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE; 

g) Maria da Graça Barroso Vilela do Cabeço Rente, Enfermeira Chefe 
do Bloco Operatório Central no Centro Hospitalar de São João, EPE; 

h) Maria José Dias da Mota Magalhães de Barros, Administradora 
Hospitalar e Vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
de São João, EPE; 

i) Miguel Chaveiro Lagoute, Adjunto do Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E;

 j) Tânia Matos, Administradora Hospitalar e Assessora do Conselho 
Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, IP. 

5 - A participação no grupo de trabalho não confere direito a qualquer 
remuneração adicional, sem prejuízo do abono de ajudas de custo e de 
transporte pelas deslocações realizadas, cujo encargo será suportado 
pelas instituições a que pertencem os membros da mesma, nos termos 
da legislação aplicável. 

6 - Deve ser concedida dispensa de serviço aos profissionais do Mi-
nistério da Saúde que integrem o grupo de trabalho nas horas em que as 
tarefas a seu cargo os obriguem a ausentar-se dos seus locais de trabalho. 

7 - O apoio administrativo e logístico necessário ao funcionamento do 
grupo de trabalho é assegurado pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. 

8 - Cabe ao coordenador do grupo de trabalho apresentar os objetos 
definidos no n.º 2, no prazo de três meses. 

9 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

24 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206924904 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 5907/2013
De harmonia com o disposto no artigo 39.º do Decreto  -Lei n.º 437/91, 

de 8 de novembro, e na sequência da revogação do ato homologatório da 
lista de classificação final, publicada na 2.ª série do Diário da República, 
através do Aviso n.º 2042/2012, de 10 de fevereiro, torna -se público novo 
projeto de lista de classificação final do procedimento concursal comum, 
para provimento de 23 postos de trabalho da carreira especial de Enfer-
magem, categoria de enfermeiro, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, no âmbito regional do 
Mapa de Pessoal da ARS Norte, I. P., para o ACES do Tâmega III — Vale 
do Sousa Norte, a que se reporta o aviso n.º 16517/2010, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto.

Projeto lista de classificação final
1 — Vera Mónica Ferreira Fernandes — 19,38
2 — Ana Cristina Lemos Pereira — 19,25 c)
3 — Nuno Alexandre Batista Meireles — 19,25 c)
4 — Estela Luciana Cardoso Vieira — 19,25 c)
5 — Liliana Maria Monteiro Neto — 19,25 c)
6 — Ana Isabel Ribeiro Peixoto — 19,00
7 — Eva Gracinda Pinto da Silveira — 18,81
8 — Ângela Jesus Pinto Faria — 18,63 c)
9 — Ricardo Patrício Ribeiro Lopes — 18,63 c)
10 — Pedro Miguel Alves Poças — 18,50
11 — Célia Fernanda da Silva Soares — 18,44
12 — Márcia Andreia da Silva Ribeiro — 18,38 g)
13 — Maria da Glória Dias Pinto — 18,38 g)
14 — Telma Marina Gonçalves Fernandes de Barros — 18,25 b)
15 — Mariana Silva Teixeira — 18,25 d)
16 — Cláudia Sofia Cunha Coelho Minhava — 18,25 d)
17 — Jorge Filipe Martins Mieiro — 18,19 b)
18 — Alexandra Sofia da Mota Félix Ferreira — 18,19 d)
19 — Joana Andreia Cardoso Vieira — 18,13
20 — Catarina Sofia Vieira Magalhães Alves — 18,13 d)
21 — Vera Lúcia Freitas dos Santos Almeida — 18,00 d)
22 — Sofia de Azevedo Aguiar — 18,00 d)
23 — Clara Lucília Botelho Ramos — 18,00 d)
24 — Glória Raquel Mourão Gonçalves — 18,00 d)
25 — Fernanda Marlene Correia de Carvalho — 18,00 d)
26 — Susana Fernanda Magalhães Pereira — 17,88
27 — Maria de Lurdes Castro Sepúlveda — 17,75
28 — Filipa Daniela Lameiro Ribeiro — 17,69
29 — Sónia Marisa Gonçalves Vaz — 17,63
30 — Fernando César Lima Costa — 17,56
31 — Adriana Filipa Ramos de Azevedo Neves Silva — 17,50 d)
32 — Ana Raquel da Costa Moreira — 17,50 d)
33 — Raquel Sofia Mendes Teixeira — 17,50 d)
34 — Andreia Ribeiro Fernandes Pinto — 17,50 d)
35 — Luís Miguel Ribeiro Borges — 17,50 d)
36 — Maria José Cardoso Dias Rodrigues dos Santos — 17,44 d)
37 — Rita Catarina Baptista Seara — 17,44 d)
38 — Susana Patrícia Moreira dos Santos Roçadas — 17,44 d)
39 — Sónia Cristina Borges Leão Costa — 17,38 b)
40 — José Ricardo Tinoco Gomes — 17,38 b)
41 — Joana Maria Oliveira Vilas Boas — 17,31 d)
42 — Marisa Isabel Bessa Cunha — 17,31 d)
43 — Ivo Manuel Borges Barreira — 17,31 d)
44 — Anabela Vieira de Queirós — 17,25 d)
45 — Carla Manuela Dias da Silva — 17,25 d)
46 — Joana Patrícia Sousa Meneses — 17,25 d)
47 — Angélica Maria da Costa Gomes — 17,13 d)
48 — Célia Conceição Pereira da Rocha — 17,13 d)
49 — Paulo Miguel Teixeira Mourão — 17,13 d)
50 — Dora Margarida Ribeiro Machado — 17,06
51 — Patrícia Angelina Azevedo de Sousa Ferreira Leite — 17,00 c)
52 — Isabel da Conceição Ferreira Martins Prudêncio — 17,00 c)
53 — Andrea Loureiro Rios — 17,00 d)
54 — Roberta Eliana Sousa Fernandes — 17,00 d)
55 — Patrícia da Fonseca Maias — 17,00 d)
56 — Cristiana Luísa da Costa Marques — 17,00 d)
57 — Sidónia de Fátima Amaral Pacheco — 16,94 d)
58 — Catarina Fernandes Martins — 16,94 d)
59 — Bruno Filipe Santos Vieira — 16,94 d)
60 — Sílvia Teixeira Martins — 16,94 d)
61 — Vera Patrícia Oliveira Nogueira — 16,88 d)
62 — Viviana Catarina Freitas Dias — 16,88 d)
63 — Ângela Diana Gonçalves Freitas — 16,88 d)




