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2013 1)Bens e Serviços

ISENTO

ISENTO

   - Com exigência de avaliação geotécnica
   - Sem exigência de avaliação geotécnica

   - área < 5.000 m2
   - área > 5.000 m2

   - até 500 m3 ISENTO
   - Superior a 500 m3

ISENTO

   - até 0,1MW ISENTO
   - entre 0,1MW e 1MW
   - entre 1MW e 10MW
   - Superior a 10MW

Notas:

v) Reutilização de águas residuais por terceiros
vi) Produção de energia eléctrica a partir da energia das ondas do mar 
com potência instalada < 25 MW
vii) Apoios de praia
viii) Ocupações temporárias por prazo inferior a um ano
ix) Alimentação artificial de praias
x) Construções: 

50

50

100

50 -100

xii) Aquaculturas e salinas em tanques

1) Os valores constantes na tabela única de preços da APA, IP, devem ser atualizados em cada ano posterior, através da aplicação 
automática do IPC-Total, para o Continente ou Nacional, publicado pelo INE, conforme o seu âmbito de aplicação.

Concessão:
xvii) Outras utilizações DPH 
xvi) Estudos piloto

xv) Extração de inertes:
xiv) Imersão de resíduos no mar

xiii) Viveiros em espaço aberto:

xi) Aquaculturas em offshore

i) Averbamento para mudança de titularidade                     
Outros serviços:

iv) Equipamentos
vii) Outros casos

iii) Apoios de praia com equipamento associado

Antes do Contrato: 
Após o requerimento
ii)  Infraestruturas para produção de energia:                                           
i) Infraestruturas hidroagrícolas

 207252905 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 12009/2013
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública (CReSAP) realizou procedimento concursal 
para o cargo de Subdiretor -Geral da Saúde publicado pelo Aviso 
(extrato) n.º 8490/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, 
de 3 de julho, em obediência às regras de recrutamento, seleção e 
provimento dos cargos de direção superior da Administração Pública, 
previstas nos artigos 18.º e 19.º do estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e órgãos da administração central, regional e local do Es-
tado, 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, 
3 -B/2010, de 28 de abril, e alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro;

Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da 
referida lei, o júri do mencionado procedimento concursal apresentou 

proposta indicando três candidatos, entre os quais a licenciada Catarina 
de Senna Fernandes Cabral Sena;

Nestes termos, e ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da 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, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, deter-
mino o seguinte:

1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de 
cinco anos, renovável por igual período, a licenciada Catarina de Senna 
Fernandes Cabral Sena para exercer o cargo de Subdiretora -Geral da 
Saúde, cujo currículo académico e profissional consta da nota curricular 
publicada em anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

2 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.
10 de setembro de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de 

Ribeiro Moita de Macedo.

Súmula Curricular
▪ Catarina de Senna Fernandes Cabral Sena, nascida em Lisboa, em 

1972.
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▪ Licenciada em Gestão e Administração Pública, na especialidade 
de Planeamento e Controlo de Gestão, pelo Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa, 
1990/1995.
▪ Pós -Graduada em Administração Hospitalar, pela Escola Nacional 

de Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa, 1996/1998.
▪ Administradora Hospitalar de 4º grau, do quadro único dos admi-

nistradores hospitalares.
▪ Subdiretora -Geral da Saúde desde fevereiro de 2008, Despacho 

n.º 6244/2008, da Ministra da Saúde, de 8 de fevereiro, subsequente-
mente renovado.
▪ Responsável, por delegação de competências ao longo dos mandatos, 

pelas seguintes áreas:
— Direção de Serviços de Administração e Divisão de Gestão de 

Recursos, atualmente fundidas na Divisão de Apoio à Gestão, que inclui 
a gestão financeira, de recursos humanos e logística da DGS;

— Núcleo de planeamento estratégico e avaliação, que inclui a co-
ordenação do SIADAP 1 do Ministério da Saúde;

— Unidade de Apoio ao Centro de Atendimento do Serviço Nacional 
de Saúde, sendo a Gestora do Contrato de prestação de serviços relativo 
à Parceria Público -Privada para o Centro de Atendimento do SNS;

— Divisão de Saúde Sexual e Reprodutiva;
— Supervisão do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral.

▪ Curso avançado de gestão pública — CAGEP, Instituto Nacional 
de Administração, IP (2008)
▪ Adjunta do Ministro da Saúde / Chefe do Gabinete em substituição 

(2005 -2008).
▪ Assessora do Diretor -Geral e Alto -Comissário da Saúde, na Direção-

-Geral da Saúde, integrando o grupo técnico de elaboração do Plano 
Nacional de Saúde (2003 -2005).
▪ Assistente convidada da Escola Nacional de Saúde Pública, grupo 

de disciplinas de gestão de organizações de saúde (2002 -2004).
▪ Assessora do Ministro da Saúde para a realização de estudos na área 

de administração dos serviços de saúde (2001/2002).
▪ Administradora Hospitalar, no Subgrupo Hospitalar Capuchos/

Desterro, responsável pelas áreas de Sistemas de Informação e Meios 
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (2001/2002/2003).
▪ Administradora Hospitalar, no Hospital de Curry Cabral, responsável 

pelas áreas de Planeamento e Controlo de Gestão e Serviço de Gestão 
de Doentes (1999 -2001).
▪ Técnica superior de administração, no Hospital Fernando Fonseca 

(1996 -1998).
▪ Distinções institucionais: Medalha de Serviços Distintos Grau 

“Ouro” do Ministério da Saúde (coletiva), concedida à Direção -Geral 
da Saúde, despacho de 8 de abril de 2013; Medalha de Serviços Dis-
tintos Grau “Ouro” do Ministério da Saúde (coletiva), concedida no 
âmbito do Grupo Operativo Nacional para a Gripe, despacho de 7 de 
abril de 2010.
▪ Distinções individuais: Louvor nº 1433/2002, do Ministro da Saúde, 

de 4 de abril; Prémio Associação Portuguesa de Administradores Hospi-
talares / Novartis “Prof. Augusto Mantas”, com o trabalho de dissertação 
do Curso de Administração Hospitalar, da Escola Nacional de Saúde 
Pública, sobre “O impacte da abertura de novos hospitais na despesa 
do SNS” (1998).
▪ Estudos, publicações e comunicações: Revisão e atualização do 

livro sobre “A Direção -Geral da Saúde. Notas históricas”, de Valentino, 
V. et al, edições Gradiva, março 2009; Sena, C., Ferreira, A.S., Cam-
pos, A.C, Ramos, F. “Sistema de Saúde: a política do medicamento”, 
in O Economista, Anuário da Economia Portuguesa, 2007; Sena, C., 
Ferrinho, P., Pereira Miguel, J., ‘Planos e Programas de Saúde em 
Portugal: questões metodológicas e macroanálise dos programas na-
cionais”, in Revista Portuguesa de Saúde Pública, janeiro/junho 2006; 
Comunicação sobre “O consumo de recursos e severidade: uma apli-

 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 12010/2013
A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, 

E. P. E.), tem por missão centralizar, otimizar e racionalizar a aquisição 
de bens e serviços e disponibilizar serviços de logística, possuindo 
atribuições em matéria de estratégia de compras, procedimentos pré-
-contratuais, contratação pública, logística interna, pagamentos e mo-
nitorização de desempenho.

Por força do disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 19/2010, 
na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 108/2011, de 17 de novembro, a 
SPMS, E. P. E., é considerada central de compras.

No âmbito das suas competências, a SPMS, E. P. E., levou a efeito 
o concurso público para a celebração de contratos públicos de apro-
visionamento (CPA) com vista ao fornecimento de Material de Penso 
Tradicional ou Clássico, publicitado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 228, de 26/11/2012, e no Jornal Oficial da União Europeia n.º 2012/S 
229 -377236, de 28/11/2012, o qual se encontra concluído.

Assim, e nos termos conjugados do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro, e do n.º 10 do artigo 4.º 
do Decreto -Lei n.º 19/2010, na redação conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 108/2011, de 17 de novembro, determina -se:

1 — A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P.E. (SPMS, 
E. P. E.), divulga, através do Catálogo de Aprovisionamento Público 
da Saúde (Catálogo), no site www.catalogo.min -saude.pt, todas as ca-
racterísticas dos produtos abrangidos por contratos públicos de aprovi-
sionamento (CPA), que estabelecem as condições de fornecimento de 
Material de Penso Tradicional ou Clássico.

2 — É obrigatória a aquisição ao abrigo dos CPA constantes do 
Anexo ao presente Despacho, para as Instituições e Serviços do Serviço 
Nacional de Saúde, salvo dispensa conferida por despacho do membro 
do Governo responsável pela área da saúde.

3 — A aquisição deve ser feita nos termos do artigo 259.º do Código 
dos Contratos Públicos, com respeito do critério do mais baixo preço 
unitário constante do caderno de encargos.

4 — As condições de fornecimento estabelecidas ao abrigo do CPA 
devem ser comunicadas à SPMS, E. P. E.

5 — Os CPA celebrados ao abrigo do CP 2012/21 têm a duração de 
um ano, sendo prorrogados até ao limite máximo de três anos, salvo se, 
após o 1.º ano, for denunciado por qualquer das partes com antecedência 
mínima de 60 dias.

6 — Todas as alterações às condições de aprovisionamento entram em 
vigor no dia seguinte ao da respetiva autorização pela SPMS, E. P. E., 
que as publicam no Catálogo.

7 — O presente Despacho produz efeitos a partir da data da sua 
assinatura.

9 de setembro de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

cação aos hospitais portugueses”, integrado no 1º Workshop de Gestão 
em Saúde, subordinado ao tema “Atividade hospitalar: da eficiência 
à efetividade”, promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública, 
21 e 22 de janeiro 2004; Rodrigues, L.A.C., Ginó, A., Sena, C., Dahlin, 
K. “Compreender os Recursos Humanos do SNS”, Apifarma, Edições 
Colibri – APIFARMA, março 2002; Barros, P.P., Sena, C., “Quanto mais 
melhor? Redimensionamento e Economias de Escala em três hospitais 
portugueses”, in Revista Portuguesa de Saúde Pública, janeiro/junho 
1999; Integrou equipa de consultoria designada pelo Instituto Nacional 
de Administração para elaboração do estudo sobre “Oportunidades 
Empresariais no Sector da Saúde”, em 1999.
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ANEXO AO DESPACHO — RESUMO

Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde

Situação dos artigos: Passou para o Catálogo

Concurso 2012/21 — Material de Penso Tradicional ou Clássico 

Artigos propostos — Artigo Fornecedor N.º Contr. Púb. Aprov.

A1057 — ADESIVO SUPORT. PANO COM COLA LA-
TEX + OXIDO DE ZINCO (10 m x 2,5 cm) [ROLO].

Paul Hartmann, L.da/Prop. n.º 4245
Smith & Nephew L.da/Prop. n.º 4149

2012021/211/0242
2012021/216/0294




