N.o 109 — 7 de Junho de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

5 de Janeiro de 2004 — nomeada juíza administrativa do 2.o Juízo
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.
Maio de 2004 — vogal efectiva do Conselho Superior dos Tribunais
Administrativos e Fiscais.
Despacho conjunto n.o 368/2005. — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 19.o e no n.o 3 do artigo 2.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, e no n.o 3 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 146/2000,
de 18 de Julho, conjugado com o disposto no n.o 1 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 83/2001, de 9 de Março, é nomeada secretária-geral
do Ministério da Justiça, em comissão de serviço, assumindo, por
urgente conveniência de serviço, funções à data do despacho, a licenciada Maria dos Anjos Lopes Duarte Maltez, técnica economista assessora da Direcção-Geral de Estudos e Previsão do Ministério das Finanças,
possuidora de reconhecida aptidão e experiência profissional adequada ao exercício das referidas funções.
23 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro da Justiça, Alberto Bernardes Costa.
ANEXO
Nome — Maria dos Anjos Lopes Duarte Maltez.
Data de nascimento — 27 de Julho de 1965.
Naturalidade — Pontével, Cartaxo.
Habilitações académicas — licenciada em Economia pelo Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa,
1990.
Actividade profissional:
Inicia a actividade profissional em 1991, no Gabinete de Estudos
Económicos, do Ministério das Finanças, actualmente Direcção-Geral de Estudos e Previsão, do Ministério das Finanças
e da Administração Pública, onde desempenha as funções de
economista assessora;
Representante do Ministério das Finanças e da Administração
Pública:
No grupo de trabalho sobre estatísticas do trabalho, no
âmbito da Secção Permanente de Estatísticas Demográficas e Sociais do Conselho Superior de Estatística
(1995-1999);
Na comissão interministerial para o emprego (1995-2001);
Na comissão de acompanhamento do Plano Nacional de
Emprego (2000-2003);
No grupo de trabalho interministerial para o acompanhamento das medidas fiscais adoptadas no âmbito do Plano
Nacional de Emprego (2000-2003);
No grupo de trabalho do salário mínimo (desde 2001);
No grupo de trabalho sobre mercado de trabalho do Comité
de Política Económica da Comissão Europeia (desde
2003);
1993-2002 — formadora no curso geral bancário do Instituto de
Formação Bancária.

do curso pós-graduado de Biomedicina e do curso de Jornalismo
em Medicina e Saúde (criados por sua proposta), vice-presidente e
um dos proponentes do Centro de Investigação em Meio Ambiente,
Genética e Oncobiologia (CIMAGO). Orienta estudantes de doutoramento e de mestrado e dirige investigação na área da genética
da susceptibilidade para o cancro. É autor do livro Manual de Genética
Médica (IUC, 2003) e co-autor de mais 12 livros. É autor ou co-autor
de 190 trabalhos científicos e foi moderador ou conferencista em
200 reuniões científicas. É director da Imprensa da Universidade de
Coimbra (desde 1998). Foi pró-reitor da Universidade de Coimbra
(2002-2003), membro do conselho científico-cultural da Universidade
(1988-1990), da assembleia para elaboração dos Estatutos da Faculdade (1989), da assembleia de representantes da Faculdade (1990),
da assembleia da Universidade (1990-1994 e 2002-2003) e do conselho
social da Universidade (desde 1998). Foi conselheiro do Conselho
Nacional de Educação (1995-2002) e co-autor do 3.o volume (Aprender
e Participar) da enciclopédia Educar Hoje (Lexicultural, 2001).
É director do Centro de Histocompatibilidade do Centro (desde
1999), conselheiro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências
da Vida (desde 2003), membro do conselho consultivo da Comissão
Nacional de Luta contra a Sida (desde 2004) e possuidor da «competência em gestão de serviços de saúde» pela Ordem dos Médicos.
Foi vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde (2001-2002) e vogal do conselho regional disciplinar da
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (triénios de
1998-2004). Nos Hospitais da Universidade de Coimbra, é responsável
pela consulta de tumores hereditários (que propôs em 1997), membro
da comissão oncológica (desde 1996), consultor do Centro de Registo
de Tumores Colorrectais Hereditários e esteve envolvido na proposta
de criação do Núcleo de Tumores Hereditários. Foi responsável pelo
planeamento, instalação e funcionamento, durante vários anos, do
Laboratório de Fecundação In Vitro.
É presidente da assembleia da grande área metropolitana de Coimbra, desde Outubro de 2004, deputado à Assembleia Municipal de
Mira (desde Dezembro de 2001), presidente da direcção da Associação
de Antigos Estudantes de Coimbra (desde 2003). Foi presidente da
direcção da Orquestra de Câmara de Coimbra (2001-2004), presidente
da CONFAP, Confederação Nacional das Associações de Pais
(1995-1997), vogal da Comissão de Classificação de Espectáculos
(1996-1998), juiz social do Tribunal de Família e Menores de Coimbra
(1996-2000) e vogal do conselho de opinião da Radiodifusão Portuguesa (1996).
Despacho conjunto n.o 370/2005. — Nos termos e ao abrigo do
n.o 1 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeamos,
em comissão de serviço, para exercer as funções de presidente do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Alentejo a licenciada Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho, cuja
sinopse curricular se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte
integrante.
O presente despacho conjunto produz efeitos a partir de 1 de Maio
de 2005.
20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro da Saúde, António Fernando Correia
de Campos.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA SAÚDE
Despacho conjunto n.o 369/2005. — Nos termos e ao abrigo do
n.o 1 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeamos,
em comissão de serviço, para exercer as funções de presidente do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro o Prof. Doutor Fernando de Jesus Regateiro, cuja sinopse
curricular se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.
O presente despacho conjunto produz efeitos a partir de 1 de Maio
de 2005.
20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro da Saúde, António Fernando Correia
de Campos.
ANEXO
Curriculum vitae
Fernando de Jesus Regateiro nasceu em Ermida, concelho de Mira,
em 25 de Julho de 1952. É casado e pai de dois filhos. É professor
catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra,
regente das disciplinas de Genética, membro da comissão coordenadora do conselho científico, director do Instituto de Genética
Médica, presidente do Gabinete de Apoio à Investigação, coordenador
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ANEXO
Sinopse curricular
Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho.
Habilitações académicas e formação profissional complementar:
Curso complementar dos liceus — Liceu Nacional de Ovar
(1979);
Licenciatura em Sociologia — Universidade de Évora (1988);
Curso de pós-graduação em Administração Hospitalar — Escola
Nacional de Saúde Pública (1990);
Especialização em Planeamento e Gestão Urbanística (1986);
Curso de Gestão de Recursos Humanos na Saúde (1988);
Curso de Auditores de Defesa Nacional — Instituto de Defesa
Nacional (2002-2003).
Actividade profissional:
Administradora do Hospital do Espírito Santo — Évora, responsável pela gestão dos recursos humanos (1990-1996);
Vogal da Administração Regional de Saúde do Alentejo, com
responsabilidades delegadas no domínio dos recursos humanos, planeamento e gestão financeira (1996-2002);
Coordenadora do grupo de trabalho para a implementação da
telemedicina na região do Alentejo;
Representante da Administração Regional de Saúde do Alentejo
no grupo de trabalho para elaboração da estratégia nacional

