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3 — Nos termos do n.o 2 do artigo 36.o do Código do Procedimento
Administrativo, são subdelegáveis as competências referidas neste
despacho.
4 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura, ficando desde já ratificados todos os actos entretanto praticados em conformidade com a presente delegação de competências.
14 de Dezembro de 2005. — O Provedor-Adjunto, Artur Ferreira
Martins de Carvalho.

Centro Nacional de Protecção
contra os Riscos Profissionais, I. P.
Deliberação n.o 85/2006. — Por deliberação do conselho directivo
do Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais, I. P.,
de 30 de Novembro de 2005, com despacho de autorização de 21 de
Dezembro de 2005 do inspector-geral do Trabalho:
Maria dos Anjos Alves Tavares, assessora do quadro de pessoal da
Inspecção-Geral do Trabalho — transferida, com idêntica categoria,
para o quadro de pessoal do Centro Nacional de Protecção contra
os Riscos Profissionais, I. P., ao abrigo e nos termos do disposto
no artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
a nova redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.o 218/98,
de 17 de Julho, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Divisão do Gabinete de Gestão
de Pessoal, Maria Vitória Costa.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 1048/2006 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 11.o e no n.o 2 do artigo 16.o dos
Estatutos do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, constantes
de escritura pública lavrada de fl. 5 a fl. 6 do livro n.o 164-A do
7.o Cartório Notarial de Lisboa, cuja cópia foi publicada no Diário
da República, 3.a série, n.o 242, de 18 de Outubro de 2003, e cuja
última versão alterada foi publicada no Diário da República, 3.a série,
n.o 55, de 18 de Março de 2005, nomeio a licenciada Paula Maria
Mendes Nanita Lopes Oliveira, assessora da carreira técnica superior
do quadro único dos serviços centrais e regionais do Ministério da
Educação, para o qual é requisitada, no cargo de presidente do conselho de administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais,
cujo curriculum vitae se publica em anexo ao presente despacho, do
qual faz parte integrante.
A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 2 de Janeiro
de 2006, inclusive.
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Adjunta do Secretário de Estado da Reforma Educativa
(1989-1991);
Assessora do conselho de administração da Maternidade Alfredo
da Costa (1989-1991).
Complementarmente tem exercido as actividades docente e editorial, nomeadamente:
Coordenação científica do MBA Executivo em Gestão de Equipamentos Sociais e de Saúde, da Escola de Gestão e Negócios
da Universidade Autónoma de Lisboa (2004-2005);
Actividade docente pontual, no âmbito de mestrados e pós-graduações, nomeadamente no âmbito da UCP e da UAL
(2000-2005);
Enquanto directora e editora da revista Cidade Solidária
(2003-2005);
Realização de inúmeras palestras, conferências e seminários, bem
como publicação de alguns artigos em revistas de especialidade
sobre matérias de desenvolvimento e políticas sociais, educação
e envelhecimento.
Despacho n.o 1049/2006 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 11.o e no n.o 2 do artigo 16.o dos
Estatutos do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, constantes
de escritura pública lavrada de fl. 5 a fl. 6 do livro n.o 164-A do
7.o Cartório Notarial de Lisboa, cuja cópia foi publicada no Diário
da República, 3.a série, n.o 242, de 18 de Outubro de 2003, e cuja
última versão alterada foi publicada no Diário da República, 3.a série,
n.o 55, de 18 de Março de 2005, nomeio o engenheiro de minas
Luís Manuel Carvalho Pedroso de Lima, assessor principal do quadro
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro,
para o qual é requisitado, no cargo de vice-presidente do conselho
de administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais,
cujo curriculum vitae se publica em anexo ao presente despacho, do
qual faz parte integrante.
A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 2 de Janeiro
de 2006, inclusive.
28 de Dezembro de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Curriculum vitae

Desempenhou ainda funções de assessoria nos domínios do planeamento e gestão estratégica, recursos humanos e organização, na
qualidade de:

Luís Manuel Carvalho Pedroso de Lima, nascido em 13 de Agosto
de 1955, é licenciado em Engenharia de Minas na Universidade de
Coimbra.
Iniciou a sua carreira profissional como monitor da FCTUC no
Departamento de Engenharia de Minas.
Logo após a licenciatura, foi nomeado técnico superior da Direcção-Geral de Geologia e Minas, Serviço de Fomento Mineiro, e assumiu, em acumulação com a função anteriormente descrita, o lugar
de assistente convidado da FCTUC no Departamento de Engenharia
de Minas.
Em 1985, passou a integrar os quadros da Comissão de Coordenação
da Região Centro como técnico superior de 1.a classe, tendo assumido
neste serviço a coordenação do Centro de Informática.
Nesse mesmo ano, foi convidado para vogal e, posteriormente, para
presidente do conselho directivo do Centro Regional de Segurança
Social de Coimbra.
Em 1988, assumiu as funções de presidente da Comissão Instaladora
da Administração Regional de Saúde de Coimbra.
Em 1992, foi nomeado governador civil do distrito de Coimbra,
lugar que exerceu por quatro anos.
De 1995 em diante, assumiu diversas funções privadas, destacando-se a presidência do conselho de administração da PROMOGOLF — Construção e Campos de Golfe, a presidência da comissão
executiva da WRC — Web para a Região Centro, Agência de Desenvolvimento Regional, as funções de administrador da ABAP — Associação Beira Atlântico Parque e as funções de administrador do BIOCANT — Centro de Transferência de Tecnologia em Biotecnologia.
Em 2004 é nomeado encarregado de missão para os Hospitais S. A.
Preside, em representação dos 31 hospitais, à Comissão Negociadora do Acordo Colectivo de Trabalho para os Hospitais S. A.
Paralelamente à sua actividade profissional foram várias as actividades de voluntariado social desempenhadas, destacando-se:

Assessora da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde (de Agosto
a Dezembro de 2005);
Assessora do Ministro da Educação e do Secretário de Estado
da Administração Educativa (1996-1999);
Adjunta da Subsecretária de Estado Adjunta do Secretário de
Estado da Cultura (1991-1992);

A presidência da delegação de Coimbra da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental);
A presidência da Direcção Nacional da mesma Associação;
A presidência da direcção e da assembleia geral da Comissão
Regional de Deficientes do Centro.

28 de Dezembro de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Curriculum vitae
Paula Maria Mendes Nanita Lopes de Oliveira, licenciada em Política Social (ISCSP — 1984) e pós-graduada em Gestão de Recursos
Humanos (ISG — 1986) e Estudos Europeus — Economia (UCP
— 1992), assumiu responsabilidades de gestão no âmbito dos seguintes cargos:
Vogal do conselho de administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nos pelouros social e da saúde — cuidados
de saúde primários de Julho de 2002 a Agosto de 2005);
Gestora do Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP III) (2000-2002);
Directora de Recursos Humanos da TVI — Televisão Independente, S. A., (Outubro de 1992 a Junho de 1996);
Gestora de Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa (1985-1988).

