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 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Deliberação (extrato) n.º 1957/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 24 -04 -2013:
Sandra Simões Loureiro Mateus Torres, enfermeira, em regime de con-

trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa 
de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa — autorizado 
o exercício de acumulação de funções privadas na Clinica Parque dos 
Poetas, ao abrigo do disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro.

16 de outubro de 2013. — A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Isabel Paixão.

207327766 

 Direção-Geral da Saúde

Despacho n.º 13706/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do 
artigo 17.º da lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que, 
na sequência do meu despacho datado de 9 de outubro de 2013, foi 
autorizada a consolidação definitiva da cedência de interesse público do 
enfermeiro chefe, da carreira especial de enfermagem, Nelson Emídio 
Henrique Guerra, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
pelo que vai ser celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a 1 setembro de 2013, integrando 
um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Direção -Geral, sendo 
mantida a mesma posição remuneratória do serviço de origem, Centro 
Hospitalar Lisboa Central, E. P. E. — Hospital Curry Cabral.

9 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207323431 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo

Deliberação (extrato) n.º 1958/2013
Por deliberação de 26.09.2013 do Conselho de Administração deste 

Hospital e em resultado de procedimento concursal comum de recru-
tamento para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, para preenchimento de onze postos de trabalho na 
carreira especial de enfermagem e categoria de enfermeiro, é celebrado 
contrato de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas, a 
partir de 01.10.2013, com os enfermeiros abaixo mencionados, cabendo-
-lhes a remuneração base de € 1.201,48, correspondente à 1.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da carreira.

Aida Maria Gonçalves Ventura, Ana Cristina de Sousa Ferreira, Ana 
Raquel de Almeida Lopes, Ana Sofia da Silva Ribeiro, Catarina Gui-
marães Pinto Santos, Daniela Filipa Borges de Pinho, Joana Alexandra 
Baptista Rente, Liliana Rocha Marques, Mafalda Feliz Santos e Silva 
de Sousa, Mariana Borges de Mesquita e Tiago José Rodrigues de 
Almeida.

Para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 12.º, da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro e artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro, conjugado com a Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, foi no-
meado para o período experimental o Júri, composto por Trabalhadores 
deste Hospital, sendo:

Presidente: Maria Emília de Castro Oliveira Correia, enfermeira 
supervisora.

Vogais: Maria da Luz de Pera Macias Alonso e Maria José dos Santos 
Correia, enfermeiras chefes.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e terá 
a duração de 90 dias.

16 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Luís Vaz.

207326753 

 Despacho (extrato) n.º 13707/2013
Por Despacho n.º 1181/2011 de 30.12.2011 da Sr.ª Ministra da Saúde 

e no âmbito do Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de junho, foi autorizado o 
contrato de trabalho a termo certo em funções públicas ao médico apo-
sentado Dr. Carlos Manuel Lopes Pinto Ribeiro para exercer as funções 

de assistente graduado sénior de cirurgia geral da carreira especial médica 
neste Hospital, o qual vigorou entre 01.02.2011 e 22.07.2013.

16.10.2013. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luís 
Vaz.

207327814 

 Louvor n.º 1003/2013
Por deliberação unânime do Conselho de Administração do Hospital 

Dr. Francisco Zagalo de 18 de julho do corrente ano, foi aprovado voto 
de louvor ao Ex.mo Sr. Dr. Carlos Manuel Lopes Pinto Ribeiro, hoje 
cirurgião aposentado, que prestou inegáveis funções de valorização e 
desempenho neste organismo público dotado de autonomia administra-
tiva e financeira, integrante do SNS.

Por ter cessado funções em consequência de contrato celebrado ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, não tendo havido 
idêntico voto ao tempo da sua aposentação, entende o CA fazer publicar 
a presente deliberação. Ovar, 22 de julho de 2013.”

16.10.2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Luís Vaz.

207327611 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso (extrato) n.º 13108/2013
Por Deliberação do Conselho Diretivo, de 18 de julho de 2013, foi 

autorizada a cessação do exercício de funções, em regime de substitui-
ção, no cargo de Dirigente Intermédio de 2.º grau, da técnica superior 
Mónica Sofia Ramalho Lopes Galo, com efeitos a partir de 31 de julho 
de 2013.

11 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Eurico Castro Alves.

207328113 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências

Despacho n.º 13708/2013
Nos termos dos números 9, 10 e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com a 
redacção dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
do artigo 25.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e da Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de 
três anos, renováveis por iguais períodos, para o cargo de Diretor da 
Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção, a mestre Maria da 
Graça de Figueiredo Vilar.

A nomeada reúne os requisitos legais de provimento constantes no 
n.º 1 do artigo 20.º da referida Lei n.º 2/2004, possuindo também com-
provada experiência em funções dirigentes e no exercício de funções 
na área das dependências, tendo revelado uma motivação muito elevada 
para o exercício do cargo, uma total identificação com a missão, visão e 
valores do SICAD e muito elevados conhecimentos ao nível dos instru-
mentos de gestão; demonstrou igualmente uma muito elevada capacidade 
de liderança e dinamização de equipas, bem como de focalização na 
orientação para os resultados e responsabilidade e compromisso com o 
serviço, juntando -se em anexo sinopse curricular.

11 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral, João Castel -Branco 
Goulão.

Sinopse curricular
Maria da Graça de Figueiredo Vilar.
Nascida a 14 de Dezembro de 1961 em Alcabideche, Cascais. Na-

cionalidade Portuguesa.
Graus académicos e de diferenciação profissional: Mestre em Me-

dicina Legal e Ciências Forenses (“aprovada com Muito Bom por 
Unanimidade”). Assistente Graduada de Psiquiatria da Carreira Especial 
Médica, área hospitalar, em comissão de serviço, desde 03 -06 -2011, 
até à presente data, pertencendo ao mapa de pessoal da Adminis-
tração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Especialização em 
Psiquiatria no Hospital Júlio de Matos (18,7 valores, 1995). Curso 
de Formação da Sociedade Portuguesa de Grupanálise (1997 -2000). 
Licenciada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Lis-
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boa, da Universidade Nova de Lisboa (14 valores, Bom, 1987). Curso 
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, do INA, Ins-
tituto Nacional de Administração, I. P. (Nota Final — 16,4 valores), 
formação profissional específica a frequentar pelos titulares de cargos 
de direção intermédia.

Cargos Dirigentes: Diretora da Direção de Serviços de Planeamento 
e Intervenção (DPI), do Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências (SICAD), desde 29 de maio de 2012 até à 
presente data, em regime de substituição. Diretora do Departamento de 
Tratamento e Reinserção dos Serviços Centrais do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência, I. P. desde 3 de junho de 2011 a 28 de maio 
de 2012.

Outros Cargos: Diretora Clínica Nacional do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência, I. P. de 3 de junho de 2011 a 28 de maio 
de 2012. Coordenadora da Subcomissão Prevenção, Redução de 
Riscos e Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção da Co-
missão Técnica do Conselho Interministerial para os Problemas 
da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool. 
Coordenadora Nacional para o Projeto Técnico da Atividade 3.4.4 
COPOLAD — “Estudo para a Definição de Critérios de Acreditação 
de Programas da Redução da Procura”, (Programa de Cooperação 
entre a América Latina e a União Europeia em política sobre drogas), 
iniciada a 07 -02 -2012. Membro Representante do SICAD no Con-
selho Nacional de Saúde Mental, dando continuidade à atividade, 
iniciada em janeiro de 2012, de Membro Representante do IDT, I. P. 
Membro Representante do SICAD no Conselho Nacional Antidopa-
gem, dando continuidade à atividade de Membro Representante do 
IDT, I.P desde 2009. Membro Representante do SICAD no Conselho 
Consultivo do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, desde 
novembro de 2012.

Atividade profissional: Perita do SICAD, no âmbito do indicador 
epidemiológico chave do Treatment Demand key Indicator (TDI) e do 
Drug Related Infectious Diseases (DRID), do Observatório Europeu da 
Droga e Toxicodependência, dando continuidade à atividade, iniciada 
a 07 de dezembro de 2011, como Perita Nacional do IDT, I. P. Perita 
Externa integrada em Grupos de Trabalho, no Departamento da Quali-
dade na Saúde da Direção Geral de Saúde (DGS), para a elaboração de 
Normas, no âmbito da Prescrição Laboratorial do Teste de Anticorpos 
Antivírus da Imunodeficiência Humana (HIV), (N.º 058/2011); da Pres-
crição para o Estudo Laboratorial da Infeção pelo Vírus da Hepatite C 
(N.º 059/2011); da Deteção Precoce e Intervenção Breve no Consumo 
Excessivo do Álcool no Adulto (N.º 030/2012); da Abordagem da Into-
xicação Alcoólica Aguda em Adolescentes e Jovens (N.º 035/2012) e do 
Diagnóstico de Policonsumos em Adolescentes e Jovens (N.º 036/2012). 
Médica Psiquiatra Graduada responsável pela coordenação do Serviço 
de internamento da Unidade de Desabituação — Centro das Taipas, 
desde 2004 até 02 de junho de 2011. Médica Psiquiatra responsável 
pela Escala dos Médicos do Serviço de Prevenção da UD — Centro 
das Taipas, desde 2000 até abril de 2011. Interlocutora Local para o 
acompanhamento dos Programas de Substituição em Baixo Limiar de 
Exigência, na cidade de Lisboa, em 2009 e 2010. Médica Psiquiatra 
Graduada no Centro Hospitalar de Lisboa, Zona Central, em acumula-
ção de funções desde 2001 até 02 de junho de 2011, responsável pela 
atividade de Psiquiatria de Ligação de diversos serviços do Hospital 
são José. Médica Psiquiatra com atividades de consultoria/clínicas de 
Psiquiatria do Serviço de Saúde Ocupacional do Hospital de São José, 
de 2002 a 2011.

Atividade docente: Docente, desde 1995 até ao ano letivo 2012/2013, 
como professora auxiliar convidada, de aulas teórico — práticas da dis-
ciplina Psicofarmacologia, do Curso de Psicologia, Aconselhamento e 
Psicoterapia, 1.º e 2.º Ciclo, na Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias.

Projetos de investigação: Participação em protocolos e atividades 
de investigação na área de intervenção do tratamento da dependência 
de opiáceos. Desenvolvimento de trabalho de investigação sobre “Pro-
cessos de tomada de decisão em toxicodependentes de carreira face a 
comportamentos delinquentes (Liberdade/Determinismo comportamen-
tal), que conduziu à sua dissertação original no âmbito do Mestrado 
em Medicina Legal e Ciências Forenses. Membro do Grupo de estudo 
Neuropsicológico de doentes com esclerose múltipla, do Serviço de 
Neurologia, do Hospital de São José (2003). Membro do Grupo de 
Estudo de competências sociais em doentes psiquiátricos, do Hospital 
Júlio de Matos (1994 a 2005).

Outras Atividades: Formadora em sessões e cursos científicos e 
participação regular no planeamento e desenvolvimento de diver-
sas ações formativas, no domínio das substâncias de abuso e das 
dependências e em temas de psiquiatria geral. Responsável pela 
formação dos Internos do Internato Complementar de Psiquiatria e 
de Pedopsiquiatria e dos Estagiários profissionais de Psicologia no 
Serviço de Internamento da Unidade de Desabituação — Centro das 
Taipas. Membro da Redação da Revista de Psiquiatria do Hospital 

Júlio de Matos, de 1994 a 1997. Participação como membro efetivo 
de júris de concursos médicos — Avaliação Final do Internato Mé-
dico de Psiquiatria.

Trabalhos publicados e comunicações: Autora e coautora de trabalhos 
científicos publicados em revistas nacionais. Participação regular como 
prelectora em reuniões científicas nacionais e internacionais. Mais de 
80 comunicações orais em reuniões científicas na área das dependências 
e da psiquiatria geral.

Associações e Sociedades Científicas: Membro do Colégio de 
Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos. Sócia fun-
dadora da Sociedade Portuguesa de Psicossomática. Sócia funda-
dora da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Sócia 
Candidata da Sociedade Portuguesa de Grupanálise. Fundadora e 
Membro da Direção (vice -presidente) da Associação Portuguesa de 
Aditologia — Associação Portuguesa para o Estudo das Drogas e 
das Dependências.

207321374 

 Despacho n.º 13709/2013
Nos termos dos números 9, 10 e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com a 
redacção dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
do artigo 25.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e da Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, nomeio, em comissão de serviço, pelo período 
de três anos, renováveis por iguais períodos, para o cargo de Chefe 
de Divisão de Intervenção Terapêutica, o licenciado Domingos Paulo 
Duran Marques Correia.

O nomeado reúne os requisitos legais de provimento constantes no 
n.º 1 do artigo 20.º da referida Lei n.º 2/2004, possuindo também com-
provada experiência em funções dirigentes e no exercício de funções na 
área das dependências, tendo revelado uma motivação elevada para o 
exercício do cargo, uma total identificação com a missão, visão e valores 
do SICAD e muito elevados conhecimentos ao nível dos instrumentos 
de gestão; demonstrou igualmente elevada capacidade de liderança e 
dinamização de equipas, bem como de focalização na orientação para os 
resultados e responsabilidade e compromisso com o serviço, juntando -se 
em anexo sinopse curricular.

14 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral,  João Castel -Branco 
Goulão.

Sinopse curricular
Nome: Domingos Paulo Duran Marques Correia
Data de Nascimento: 3 de fevereiro de 1964
Estado Civil: Casado
Naturalidade: Lisboa
Nacionalidade: Portuguesa
Formação:
Licenciatura em Psicologia — Ramo B: Psicologia Clínica, pela 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
de Lisboa

Data de conclusão de Licenciatura: 3 de março de 1989
Formação Pós — graduada: Cursos e Estágios:

FORGEP: Programa de Formação em Gestão Pública, Instituto Na-
cional de Administração, I. P., Oeiras, com a duração de 190 horas, de 
2 de fevereiro a 8 de maio de 2012. Classificação Final: 17 Valores.

Curso de Formação da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, 
com a duração de dois anos letivos

Estágio T3E — Toxicomanies Europe Échanges Études: realizado 
em França nas cidades de Marselha e Avignon.

Participação em Congressos e Ações de Formação: no âmbito das 
Toxicodependências, da Investigação e da avaliação de Tratamentos, 
formações internas e externas, em Portugal, Espanha, França, Áustria

Experiência profissional:
Cargos Dirigentes: Exerceu desde 24 de junho de 2011 funções de 

Responsável do Núcleo de Tratamento do IDT, IP, e de 29 de maio de 
2012 até à atualidade: nomeado em regime de substituição, Chefe de 
Divisão de Intervenção Terapêutica, inserida na Direção de Serviços de 
Planeamento e Intervenção, do Serviço de Intervenção nos Comporta-
mentos Aditivos e nas Dependências (SICAD);

Atividades de Coordenação de Serviços Públicos: CAT Setúbal, mem-
bro da Comissão Coordenadora do CAT Setúbal, Desde a sua abertura 
em setembro de 1991 a setembro de 1995

Atividades de Coordenação/Gestão Técnica de Convenções com 
a Comissão Europeia: membro da Comissão Executiva da Conven-
ção SPTT — Comissão Europeia — ONG: X Encontro das Taipas —




