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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE 
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte

Despacho n.º 14213/2013
A coberto do disposto no segmento final do n.º 2 do artigo 4.º do 

Decreto -Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro, designo o Senhor Vice-
-Presidente Eng.º Álvaro Carvalho como meu substituto legal nas minhas 
ausências e impedimentos.

1 de agosto de 2013. — O Presidente da CCDR Norte, Emídio Fer-
reira dos Santos Gomes.

207343163 

 Despacho n.º 14214/2013
Considerando a missão, atribuições e competências das Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional, constantes do Decreto -Lei 
n.º 228/2012, de 25/10;

Ao abrigo das disposições conjuntas do artigo 4.º n.º 2 do Decreto -Lei 
n.º 228/2012, de 25/10 de 25/10 e dos artigos 35.º a 40.º do Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na atual redação, delego, com a possi-
bilidade de subdelegação,

1 — No Vice -Presidente Engenheiro Álvaro Ribeiro de Carvalho todas 
as competências inerentes ao exercício das seguintes atribuições:

a) Ambiente
b) Ordenamento do Território
c) Fiscalização
d) Estrutura de Missão para a Região Demarcada do Douro
e) Programa Polis
f) Estruturas sub -regionais da CCDRN

2 — No Vice -Presidente Engenheiro Carlos Alberto Sousa Duarte 
Neves todas as competências inerentes ao exercício das seguintes atri-
buições:

a) CAPER (Centro de avaliação de Políticas e Estudos Regionais)
b) Serviços de apoio Jurídico e Administração Local
c) Serviços de gestão administrativa e de tecnologias de informação 

apenas no que concerne às matérias que a seguir se enunciam:
i) Sistema de registo, acompanhamento, controlo e arquivo de ex-

pediente;
ii) Gestão, manutenção, conservação e segurança do património, 

instalações e equipamentos bem como a execução das funções de 
aprovisionamento e economato e a promoção dos necessários pro-
cessos de aquisição de bens e serviços necessários ao funcionamento 
dos serviços

iii) Organização e instrução dos processos relativos aos recursos 
humanos e elaboração do balanço social;

iv) Identificação das necessidades de formação e qualificação pro-
fissionais dos recursos humanos e elaboração do plano anual de for-
mação;

v) Identificação das necessidades de recrutamento de recursos hu-
manos, organização e promoção de procedimentos de recrutamento 
e seleção de pessoal bem como a afetação dos recursos humanos 
aos diversos serviços tendo em vista a prossecução das respetivas 
atribuições;

vi) Implementação dos procedimentos de avaliação de desempenho 
dos recursos humanos e respetivo relatório;

vii) Asseguramento da gestão de recursos humanos
viii) Garantir o atendimento, a informação e o apoio aos utentes desta 

Comissão de Coordenação
ix) Todas as matérias atinentes aos Sistemas e Tecnologias de Infor-

mação e Comunicação.

3 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 40.º do Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação atual, consideram -se revo-
gadas todas as anteriores delegações de competências.

4 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assina-
tura, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados 
pelos Vice -Presidentes desde a referida data.

1 de agosto de 2013. — O Presidente da CCDR Norte, Emídio Fer-
reira dos Santos Gomes.

207343228 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde

Louvor n.º 1051/2013
Pelo Despacho n.º 16396/2010, de 22 de outubro, da Ministra da 

Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 210, de 28 de 
outubro de 2010, foi determinado que o Conselho para a Qualidade na 
Saúde se manteria em funcionamento pelo período de três anos, com a 
missão de se pronunciar sobre questões inerentes à execução da mis-
são do Departamento da Qualidade na Saúde, nas condições definidas 
no Despacho n.º 13793/2009, de 8 de junho, da Ministra da Saúde, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 16 de junho de 
2009. Para a constituição do Conselho foram designadas as seguintes 
individualidades:

Luís Manuel Barreto Campos,
António Vaz Carneiro,
Manuel Villaverde Cabral,
Margarida França,
Luís Pisco,
Paulo Alexandre Boto,
Alexandre Lourenço Carvalho, e
Amílcar Carvalho.

Terminado aquele prazo, cabe -me reconhecer e enaltecer o trabalho 
efetuado, louvando publicamente todos quantos nele participaram, pela 
disponibilidade de tempo para partilhar conhecimento e experiências, 
pelo espírito de missão, e pela competência e rigor com que desempe-
nharam a tarefa que lhes foi atribuída, dando, ao ajudar o Departamento 
de Qualidade na Saúde, da Direção -Geral da Saúde, na sua missão de 
promoção da melhoria da Qualidade do Sistema de Saúde, inegável 
contributo para o bem -estar e saúde dos portugueses.

23 de outubro de 2013. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa.

207360198 

 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 14215/2013
O Programa do XIX Governo Constitucional definiu um conjunto 

de objetivos estratégicos e de medidas na área da Saúde que, visando 
uma utilização mais racional e eficiente dos recursos disponíveis, com o 
intuito de continuar a garantir o direito à proteção da saúde e promover 
a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pretendem 
assegurar a qualidade e o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, 
quer ao nível da organização, quer ao nível da prestação.

Nesse contexto, assume -se como prioritária a estratégia de gestão de 
recursos humanos em saúde, assente numa análise ponderada das neces-
sidades, com o objetivo de, assim, melhorar o desempenho e aumentar o 
rigor da gestão dos Serviços e Estabelecimentos do Serviço Nacional de 
Saúde, enquanto imperativo ético do serviço público, muito em especial 
num sector que se dedica a proteger e assegurar o direito à saúde.

Na área do medicamento, assume relevância particular a intervenção 
na utilização dos medicamentos, agindo sobre a prescrição, dispensa e 
monitorização, dando prioridade ao desenvolvimento de orientações 
terapêuticas para os serviços hospitalares e de ambulatório, apoiadas 
em bases sólidas de farmacologia clínica e evidência da economia da 
saúde sobre custo - efetividade.

Neste âmbito, a atividade do Farmacêutico justifica uma análise e 
avaliação do enquadramento profissional consentâneo com as suas res-
ponsabilidades e o impacto da sua intervenção na eficiência da gestão 
do medicamento.

Tendo em consideração o trabalho já anteriormente desenvolvido, ao 
nível da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS, IP), importa 
equacionar o modelo mais adequado ao enquadramento da atividade do 
farmacêutico no SNS, isto sem prejuízo da necessária revisão das atuais 
carreiras dos técnicos superiores de saúde e de técnico de diagnóstico 
e terapêutica.

Assim, determino:
1. É criado um grupo de trabalho que deverá proceder à análise do 

enquadramento da atividade do farmacêutico, com o propósito de, face às 
necessidades sentidas no âmbito do SNS, ponderar o modelo conceptual 
que deverá nortear o posicionamento do farmacêutico no universo dos 
profissionais de saúde.
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2. O grupo de trabalho deve considerar, designadamente, os seguintes 
aspetos:

a) Âmbito e áreas de atividade;
b) Existência de dois regimes contratuais, o contrato de trabalho em 

funções públicas e o contrato individual de trabalho;
c) A formação pré -carreira;
d) A atribuição do título de especialista e intervenção da Ordem dos 

Farmacêuticos.

3. O grupo de trabalho é constituído pelos seguintes elementos:
a) Três elementos da Administração Central do Sistema de Saúde, 

I. P., cabendo a um deles a coordenação do grupo de trabalho;
b) Um elemento da Direção -Geral da Saúde;
c) Um elemento do INFARMED — Autoridade Nacional do Medi-

camento e Produtos de Saúde, I.P.;
d) Dois elementos da Ordem dos Farmacêuticos.

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Declaração de retificação n.º 1170/2013
Para os devidos efeitos se retifica a deliberação n.º 1757/2013, inserida 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 30 de setembro de 2013.
Onde se lê: 

4. O grupo de trabalho pode ainda obter a colaboração de técnicos, cujo 
contributo entenda necessário para desenvolvimento dos trabalhos.

5. A análise e as propostas decorrentes do previsto no ponto 1 devem 
ser -me apresentadas no prazo de 45 dias, contados a partir da data da 
publicação do presente despacho.

23 de outubro de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207348745 

Local Nome Carreira/categoria Posição
remuneratória

Nível
remuneratório Remuneração Início

Aces Baixo Vouga  . . . . . . . . . Anabela Sousa Silva  . . . . . . Enfermeiro . . . . . . . . . . . . 1.ª/11 15 € 1 201,48 1 -10 -2013

 deve ler -se: 

Local Nome Carreira/categoria Posição
remuneratória

Nível
remuneratório Remuneração Início

Aces Baixo Vouga  . . . . . . . . . Anabela Sousa Silva  . . . . . . Enfermeiro . . . . . . . . . . . . 1.ª/11 15 € 1 201,48 1 -8 -2013

 23 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, José Manuel Azenha Tereso.
207347992 

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

Aviso (extrato) n.º 13441/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 23/05/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que — Mónica 
Filipa Silva Martins, concluiu com sucesso o período experimental, 
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções 
na categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, 
no ACES da Grande Lisboa II — Lisboa Oriental, sendo o tempo 
de duração do período experimental contado para efeitos da atual 
carreira e categoria.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207346509 

 Aviso (extrato) n.º 13442/2013
Para conhecimento dos interessados, em harmonia com o dis-

posto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, torna -se pública a lista de candidatos admitidos e 
excluídos ao procedimento concursal comum para recrutamento de 
trabalhadores sem relação jurídica de emprego pública constituída, 
para preenchimento de duzentos e cinquenta e sete (257) postos 
de trabalho da carreira especial de enfermagem do mapa de Pes-
soal da ARS Lisboa e Vale do Tejo, I. P., conforme aviso (extrato) 
n.º 2619/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, 
de 22 de fevereiro de 2013.

Lista de admitidos
Adelaide Raquel Faria da Silva Robalo Pereira
Adélia Rosa Gomes Ferreira
Adelina da Conceição Soares Valfreixo
Adelino Filipe Rodrigues Pires
Adília Filomena Gromicho Morgado da Silva
Adília Maria Guerreiro Pedro

Adriana Lima Coutinho
Adriana Sousa Oliveira
Ágata Doroteia Alegre Ramalho
Agostinho Fernandes Indequi
Aida Luís Balsinha Pinto
Aida Maria de Jesus Martins Vieira Simão
Aida Maria Gomes Pereira Braz
Aida Maria Gonçalves Ventura
Aida Maria Mamad Tayob
Aida Marlene Ferreira Soeiro
Ala Stoian
Alain Pires Delgado
Alda Isabel da Silva Catela
Aldara Gabriela de Lemos Amaral
Alexandra Alves Braga
Alexandra Carolina Duarte Sousa Coelho Gaspar
Alexandra Cristina Baio Pereira
Alexandra Filipa Pinto Gonçalves
Alexandra Isabel Machado da Costa Ferreira
Alexandra Isabel Mendes da Costa
Alexandra Isabel Ribeiro Gafaniz
Alexandra Isabel Rodrigues Castro
Alexandra Madeira Carvalho
Alexandra Maria Caeiro Avoila
Alexandra Maria de Oliveira Fernandes
Alexandra Maria Fernandes de Jesus
Alexandra Maria Marques Valeiro da Silva
Alexandra Neto Alves de Sá
Alexandra Neto Saraiva
Alexandra Pinto da Costa
Alexandra Sofia Alves Leitão
Alexandra Sofia Mirrado Fitas
Alexandra Sofia Vaqueiro Fernandes
Alexandra Sofia Vinagre Bernardo
Alexandre Augusto Coelho Costa
Alexandre Jorge Esteves Gonçalves
Alexandre Nuno Mira Santos
Alexandre Santos de Oliveira
Alexandrina Patrícia Pereira Barbosa
Alfredo Miguel Pires Fernandes
Alice de Jesus Fernandes Pinto
Alícia Raquel de Carvalho Ferreira
Aline Keila Bastos Jordão




