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Dr. João Paulo Coelho da Silva Albuquerque — aprovado
Dr. João Paulo Pestana de Abreu — aprovado
Dr. José António Palma Góis — aprovado
Dra. Sara Miguel Cunha Mariano — aprovado
Dra. Teresa Maria Silva Faria Novo — aprovado
Dra. Maria Angelina Marques Ramos Pereira — aprovado
Dr. Orlando José Pereira Von Doellinger — aprovado
Dr. Aníbal Morais Abrantes — aprovado
Dra. Fátima Maria Ferreira da Silva — aprovado
Dr. Jorge Paulo Monteiro Mota Silva — aprovado
Dra. Natália Maria Oliveira Fernandes — aprovado

De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado, a 
data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados constantes 
desta lista reporta -se a 1 de março de 2013, data da publicação da pri-
meira lista da presente área profissional, conforme o aviso n.º 3002/2013 
(2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 43, de 1 de 
março de 2013.

15 de julho de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.

207122065 

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

Despacho (extrato) n.º 9814/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 23/03/2013:
Autorizada a consolidação da mobilidade interna à enfermeira abaixo 

mencionada, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar de Cascais, para 
o ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, nos termos do artigo 64.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

Paula Martin Gonzalez
18 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 

ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207125102 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1502/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por deliberação do 

Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., 
datada de 10 de julho de 2013,ao abrigo do disposto nos artigos 234.º e 
235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, foi autorizado o pedido de 
licença sem remuneração, pelo período de 90 dias, ao trabalhador Nuno 
Guerreiro Gonçalves, pertencente ao mapa de pessoal desta Administração 
Regional, Assistente Operacional, a partir de 1 de setembro de 2013.

15 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel Ma-
deira.

207125581 

 Despacho (extrato) n.º 9815/2013
Na sequência do Decreto -Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, que apro-

vou o modelo organizacional das Administrações Regionais de Saúde 
e da Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, que aprovou a organização 
interna da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., impõe -se 
com urgência, proceder à designação dos respetivos dirigentes, para que 
seja garantido o normal funcionamento do serviço. Assim, ao abrigo do 
disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 
64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, 
de 22 de dezembro, verificando -se todos os requisitos legais exigidos, 
delibera nomear, em regime de substituição, no cargo de Coordenadora 
da Unidade de Gestão de Recursos Humanos, cargo de direção intermédia 
de 2.º grau, a licenciada Elsa Maria Soares Faleiro Ramos, com efeitos 
a partir de 29 de maio de 2012.

A designada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados 
à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da neces-
sária competência técnica e aptidão para o exercício do cargo.

15 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel Ma-
deira.

207125557 

 Despacho (extrato) n.º 9816/2013
Na sequência do Decreto -Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, que apro-

vou o modelo organizacional das administrações regionais de saúde e da 
Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, que aprovou a organização interna 
da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., impõe -se, com 
urgência, proceder à designação dos respetivos dirigentes, para que seja 
garantido o normal funcionamento do serviço.

Assim, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, verificando -se todos os 
requisitos legais exigidos, delibera nomear, em regime de substituição, no 
cargo de diretora do Departamento de Gestão e Administração Geral, cargo 
de direção intermédia de 1.º grau, a licenciada Cristina Maria Ruivinho 
Brasão Silvestre Madeira, com efeitos a partir de 29 de maio de 2012.

A designada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequa-
dos à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da 
necessária competência técnica e aptidão para o exercício do cargo.

15 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel Ma-
deira.

207125168 

 Despacho (extrato) n.º 9817/2013
Na sequência do Decreto -Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, que aprovou o 

modelo organizacional das Administrações Regionais de Saúde e da Portaria 
n.º 156/2012, de 22 de maio, que aprovou a organização interna da Adminis-
tração Regional de Saúde do Algarve, I. P., impõe -se com urgência, proceder 
à designação dos respetivos dirigentes, para que seja garantido o normal 
funcionamento do serviço. Assim, ao abrigo do disposto nos n.º 1 e 2 do 
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, verificando -se todos 
os requisitos legais exigidos, delibera nomear, em regime de substituição, 
no cargo de Diretora do Departamento de Saúde Pública e Planeamento, 
cargo de direção intermédia de 1.º grau, a licenciada Ana Cristina Marques 
Guerreiro, com efeitos a partir de 29 de maio de 2012.

A designada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados 
à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da neces-
sária competência técnica e aptidão para o exercício do cargo.

15 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel Ma-
deira.

207125468 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Aviso (extrato) n.º 9555/2013
Homologada pelo Conselho Nacional do Internato Médico, em 16 de 

maio de 2013, publica -se a classificação da avaliação final do internato 
médico de psiquiatria, realizada na época de fevereiro -abril de 2013, 
dos médicos abaixo mencionados:

Dr.ª Liliana da Silva Pereira Maia Paixão — 19,2 valores.
Dr.ª Maria Alexandra Moia de Vilhena Veludo Choon Chai — 19,3 va-

lores.
Dr. João Carlos Pereira Gama Marques — 18,6 valores.
Dr. Francisco Manso Neto Vieira Dinis — 19,0 valores.
16 de julho de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 

Isabel Paixão.
206522488 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9818/2013
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública (CReSAP) concluiu o procedimento concursal 
para o cargo de Secretário -Geral do Ministério da Educação e Ciência, 
em obediência às regras de recrutamento, seleção e provimento dos 
cargos de direção superior da Administração Pública consagradas no 
estatuto do pessoal dirigente;

Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente 
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dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
o júri do mencionado procedimento concursal apresentou proposta de 
designação indicando três candidatos, entre os quais António Raúl da 
Costa Tôrres Capaz Coelho, determino o seguinte:

1 – Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do Estado, alterada 
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, designo o mestre 
António Raúl da Costa Tôrres Capaz Coelho para exercer, em comissão 
de serviço, o cargo de Secretário -Geral do Ministério da Educação e 
Ciência, cuja síntese curricular constitui anexo ao presente despacho.

2 — O ora designado fica autorizado a prestar a atividade docente ou 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, conjugado com a alínea f) do n.º 2 do artigo 27.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

3 — O presente despacho produz efeitos a 15 de julho de 2013.
16 de julho de 2013. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 

Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Síntese Curricular de António Raúl da Costa Tôrres 
Capaz Coelho

António Raúl da Costa Tôrres Capaz Coelho – 52 anos de idade
Cargo atual: Secretário -Geral do Ministério da Educação e Ciência, 

em regime de substituição
Lugar de origem: Técnico Superior da carreira de Técnico Superior 

do mapa de pessoal da Secretaria — Geral do Ministério da Agricultura, 
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.

Habilitações académicas e formação complementar:
Mestrado em Direito (pré -Bolonha) na especialidade em Ciências 

Jurídicas — “Direito em Ação”, pelo Departamento de
Direito da Autónoma de Lisboa (UAL).
Pós -Graduação em Direito da Sociedade da Informação, pela Facul-

dade de Direito, da Universidade de Lisboa e pela Associação Portuguesa 
de Direito Intelectual;

Pós -Graduação em Ciências Jurídicas “Direito em Ação”, pelo De-
partamento de Direito da UAL;

Pós -Graduação em Estudos Europeus, Dominante Jurídica, pelo 
Centro de Estudos Europeus, da Faculdade de Ciências Humanas, da 
Universidade Católica de Lisboa;

Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Católica de Lisboa;

Diversos cursos de formação profissional, designadamente nas áreas 
do Direito, das Finanças Públicas, da Gestão e da Administração Pública 
e da Informática.

Experiência profissional:
Desde janeiro de 2012 – Desempenho do cargo de Secretário -Geral 

do Ministério da Educação e Ciência, em regime de substituição, 
XIX Governo Constitucional;

2005/2011 - Desempenho do cargo de Secretário -Geral do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, XVII e XVIII Governos 
Constitucionais;

2002/2004 - Desempenho do cargo de Secretário -Geral do Ministério da 
Ciência e do Ensino Superior, XV Governo Constitucional e do Ministério 
da Ciência, Inovação e Ensino Superior, XVI Governo Constitucional;

2002 - Nomeado definitivamente Assessor Principal da carreira de 
Jurista do quadro de pessoal da Secretaria -Geral do ex -Ministério da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas;

1997/2002 — Desempenho do cargo de Secretário -Geral do Ministério 
da Ciência e da Tecnologia, XIII e XIV Governos Constitucionais;

1997 - Desempenho do cargo de Adjunto do Secretário -Geral do 
Ministério da Ciência e da Tecnologia;

1996/1997 - Nomeado Adjunto, para os assuntos jurídicos, do Ministro 
da Ciência e da Tecnologia, XIII Governo Constitucional;

1994/1996 — Desempenho do cargo de Diretor de Serviços de Re-
cursos Humanos da Secretaria -Geral do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas;

1993 — Nomeado Chefe da Divisão de Apoio Jurídico e Diretor dos 
Serviços de Recursos Humanos da Secretaria -Geral do Ministério da 
Agricultura;

1991/1994 — Desempenho de diferentes cargos em gabinetes de 
membros do Governo, incluindo os de Chefe de Gabinete, Conselheiro 
Técnico e Assessor;

1988 - Ingresso na carreira de Técnico Superior no quadro de pessoal 
do Ministério da Agricultura;

1987/1991 - Exercício da atividade de advocacia
1986/1987 - Realização do estágio de advocacia e inscrição na Ordem 

dos Advogados, em 1987.

Outras atividades e referências curriculares de maior destaque:
Membro do Conselho de Administração da Fundação da Escola Por-

tuguesa de Macau, designação em substituição, por inerência;
Presidente do Conselho de Administração da Editorial do Ministério 

da Educação e Ciência, por inerência;
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Caixa de Previdência do 

Ministério da Educação, por inerência;
Árbitro Representante das Entidades Empregadoras Públicas, cons-

tando de uma lista de árbitros constituída nos termos do n.º 3 do ar-
tigo 400.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas;

Coordenador estratégico na implementação, desde 27 de outubro de 
2006, na Secretaria -Geral do ex -Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior de um Sistema Certificado de Gestão da Qualidade, 
Ambiente, Higiene e Segurança segundo o referencial das normas NP 
EN ISO 9001:2000, NP EN ISO 14001:2004 e OHSAS

18001:1999/NP 4397:2001, e ao qual foi reconhecido, desde 2007, o 
1.º nível de Excelência – Committed to Excellence e, desde o início de 
2010, o 2.º nível de Excelência – Recognised for Excellence (4 estrelas), 
ambos atribuídos pela European

Foundation for Quality Management (EFQM).
Representou os diversos Ministérios em múltiplos Conselhos, Co-

missões, Grupos de Trabalho e Task Forces.
Foi membro do Conselho Geral do Pavilhão do Conhecimento.
Tem participado como orador em diversas conferências e seminários, 

internacionais e nacionais, sendo, igualmente, autor de vários projetos 
de diplomas legais e de diversos trabalhos de investigação realizados, 
nomeadamente nas áreas do Direito e da Administração Pública.

Possui diversos louvores públicos pelas funções desempenhadas.
É sócio efetivo da Sociedade de Geografia de Lisboa.

207124366 

 Despacho n.º 9819/2013
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública (CReSAP) concluiu o procedimento concursal 
para o cargo de Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Educação e 
Ciência, em obediência às regras de recrutamento, seleção e provimento 
dos cargos de direção superior da Administração Pública consagradas 
no estatuto do pessoal dirigente;

Considerando que, nos termos previstos no n.° 6 do artigo 19.° da Lei 
n.° 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado, alterada e republicada pela Lei n.° 64/2011, de 22 de dezembro, 
o júri do mencionado procedimento concursal apresentou proposta de 
designação indicando três candidatos, entre os quais Maria da Purificação 
Cavaleiro Afonso Pais, determino o seguinte:

1 - Ao abrigo do disposto no n.° 8 do artigo 19.° da Lei n.° 2/2004, de 
15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do Estado, alterada 
e republicada pela Lei n.° 64/2011, de 22 de dezembro, designo a mestre 
Maria da Purificação Cavaleiro Afonso Pais para exercer, em comissão de 
serviço, o cargo de Secretária-Geral Adjunta do Ministério da Educação 
e Ciência, cuja síntese curricular constitui anexo ao presente despacho.

2 - O presente despacho produz efeitos a 15 de julho de 2013.
16 de julho de 2013. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 

Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Síntese Curricular de Maria da Purificação Cavaleiro Afonso Pais
Maria da Purificação Cavaleiro Afonso Pais 
Habilitações literárias:
Mestre em Gestão e Administração Pública, Universidade Técnica 

de Lisboa.
Pós-graduada em Estudos Europeus, variante Económica, Centro 

de Estudos Europeus, Universidade Católica Portuguesa. Licenciada 
em Gestão e Administração Pública, Universidade Técnica de Lisboa. 
Bacharel do curso do Magistério Primário.

Situação profissional:
Técnica superior da carreira de técnico superior do mapa de pessoal 

do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.

Experiência profissional:
Desempenho dos seguintes cargos dirigentes e de chefia: 09/01/2012 à 

atualidade - Secretária-Geral Adjunta do Ministério da Educação e Ciência; 
01/05/2010 a 08/01/2012 — Secretária-Geral Adjunta do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 01/05/2007 a 30/04/2010 - Secretá-
ria-Geral Adjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 
2/12/2005 a 30/04/2007 - Adjunta do Secretário-Geral do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 02/12/2002 a 01/12/2005 -Ad-




