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Despacho n.o 12 613/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
13 de Maio de 2005, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., nomeio
definitivamente na categoria de assistente administrativo principal da
carreira administrativa no quadro de pessoal do ex-Centro Regional
de Segurança Social do Centro, após concurso interno de acesso misto,
Cecília Nunes Marques, do quadro de pessoal não docente da Universidade de Aveiro, ficando exonerada do lugar anterior a partir
da data de aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização prévia.)
13 de Maio de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Coimbra
Louvor n.o 1228/2005. — Louvo os funcionários licenciada Susana
Cristina Lopes Carvalho Santos Mourão, licenciada Anabela Neves
Moreira Dengucho, licenciada Vanda Maria Vilarinho Maciel e Luís
de Jesus Neto, a quem incumbi de desenvolver uma aplicação informática para controlo dos acordos de cooperação com IPSS, missão
que cumpriram com êxito e que muito contribuirá para a melhoria
de qualidade deste serviço.
20 de Maio de 2005. — O Director, José Manuel Oliveira Alves.

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DA SAÚDE
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Despacho (extracto) n.o 12 614/2005 (2.a série). — Por despacho da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
Dr.a Maria José Nogueira Pinto, de 4 de Maio de 2005:
Maria Helena Certã Féria Nunes Lapa, com a categoria de técnico
principal da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica na
área de terapia ocupacional do quadro residual de pessoal da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa — nomeada definitivamente, precedendo concurso interno de acesso limitado, na categoria de técnico especialista da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica
na área de terapia ocupacional do mesmo quadro de pessoal.
Ana Nogueira Chasqueira, com a categoria de técnico de 1.a classe
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica na área de radiologia do quadro residual de pessoal da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa — nomeada definitivamente, precedendo concurso
interno de acesso limitado, na categoria de técnico principal da
carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica na área de radiologia
do mesmo quadro de pessoal.
Maria José Rascão Saraiva, Maria Emília Alves Farinha Fernandes
Catarino e Maria Luísa Morgado Simões, com a categoria de técnico
especialista da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica na
área de fisioterapia do quadro residual de pessoal da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa — nomeadas definitivamente, precedendo concurso interno de acesso limitado, na categoria de técnico
especialista de 1.a classe da carreira de técnico de diagnóstico e
terapêutica na área de fisioterapia do mesmo quadro de pessoal.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
16 de Maio de 2005. — O Director de Recursos Humanos, Miguel
Faro Viana.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
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Despacho n.o 12 616/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
da alínea c) do n.o 2 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço do licenciado José Franklin Gomes Soares como vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo.
6 de Maio de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 12 617/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do n.o 2 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 558/99, de 17 de Dezembro,
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 335/93, de 29 de Setembro, e do
n.o 3 do artigo 2.o e do n.o 3 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, nomeio, em comissão de serviço, para exercer as funções
de vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte a licenciada Maria Manuela Rodrigues Correia
da Silva Vasconcelos Pina, cujo perfil e aptidão para o desempenho
do cargo são evidenciados na sinopse curricular que se anexa ao presente despacho.
9 de Maio de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Nota biográfica de Maria Manuela Rodrigues Correia da Silva
Vasconcelos Pina
Nascimento — 2 de Fevereiro de 1949, São Nicolau, concelho de
Mesão Frio, distrito de Vila Real.
Licenciatura em Enfermagem, com o curso de especialização em
Enfermagem de Saúde Pública, Escola Superior de Enfermagem
Cidade do Porto, 1981, 17 valores.
Percurso profissional:
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, S. A. — enfermeira-supervisora, adjunta da enfermeira-directora para a área dos
cuidados de saúde primários desde Novembro de 1999 até
à presente data:
Centro de Responsabilidade dos Cuidados de Saúde Primários;
Representante da ULSM, S. A., na Administração Regional
de Saúde do Norte e no Ministério da Saúde — parcerias
e cuidados continuados;
Membro da qualidade organizacional para os cuidados de
saúde primários;
Dinamizadora da implementação do Sistema de Apoio à
Prática de Enfermagem (SAPE) nos centros de saúde;
Coordenadora do Programa de Apoio Domiciliário Integrado;
Coordenadora do Programa de Apoio Integrado ao Idoso;
Projecto de melhoria da qualidade e processos nos serviços
de aprovisionamento, farmácia, instalações e equipamentos;
Comissão de normalização de material de consumo clínico
e equipamentos de utilização genérica;
Substitui a enfermeira-directora nas suas ausências e impedimentos;
Grupo de trabalho para elaboração de um programa de
assistência respiratória domiciliária;
Grupo de trabalho para a construção do site da ULSM,
S. A.;
Grupo de trabalho para elaboração dos planos e relatórios
de actividades;
Consultora para o grupo de trabalho para o programa de
cuidados continuados;
Construção e implementação do modelo organizativo da
prestação de cuidados de enfermagem nas unidades de
saúde familiar;
Administração Regional de Saúde do Norte — enfermeira-supervisora, Direcção dos Serviços de Planeamento e Apoio Técnico, desde Março de 1994 até Outubro de 1999:
Grupo de implementação dos centros de saúde de 3.a geração e dos sistemas locais de saúde;
Coordenadora do programa nacional de vacinação na região
Norte;
Participou na elaboração e monitorização dos planos de
acção para a região Norte;

Despacho n.o 12 615/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
da alínea c) do n.o 2 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço da licenciada Rosa Maria Ferreira Mesquita Feliciano como vogal do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo.

Administração Regional de Saúde do Porto/Sub-Região de Saúde
do Porto — enfermeira-supervisora — integrou a Direcção de
Enfermagem e a Divisão de Planeamento e Estatística desde
Janeiro de 1987 até Março de 1994:

6 de Maio de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Bolseira da OMS sobre saúde e planeamento familiar;
Nomeada para o Conselho de Formação da Administração
Regional de Saúde do Porto;
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Escola de Enfermagem Pós-Básica do Porto — enfermeira-assistente em regime de destacamento desde Junho de 1985 até
Junho de 1988;
Serviço de Enfermagem Regional do Porto — sub-chefe dos Serviços Locais desde Agosto de 1973 até Novembro de 1981
e categoria de enfermeira-chefe desde Novembro de 1981 até
Maio de 1985;
Instituto Maternal — Delegação de Lisboa e Porto — responsável pelo Serviço de Educação Sanitária do Distrito do Porto
desde Novembro de 1970 até Agosto de 1973;
Hospital Geral de Santo António — enfermeira desde Setembro
de 1969 a Outubro de 1970.
Despacho n.o 12 618/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 335/93, de 29 de Setembro, e do
n.o 3 do artigo 2.o e do n.o 3 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, nomeio, em comissão de serviço, para exercer as funções
de vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo a licenciada Maria de Lourdes
Caixaria Bastos, cujo perfil e aptidão para o desempenho do cargo
são evidenciados na sinopse curricular que se anexa ao presente
despacho.
9 de Maio de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Nota biográfica
Maria de Lourdes Caixaria Bastos nasceu em Angola em 29 de Julho
de 1957.
É licenciada em Relações Económicas Internacionais, desde 1982,
pelo Instituto Superior de Economia de Sófia e em Economia pela
Faculdade de Economia do Porto, desde 1987. Possui pós-graduação
em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde
Pública.
Foi quadro superior numa empresa de consultadoria em comércio
internacional (1982-1992).
Desempenhou várias actividades e cargos na área da administração
hospitalar, desde 1994. Administradora responsável pela reorganização do sistema de facturação e cobrança de prestação de serviços
no Hospital de São José (1994); administradora responsável pela
direcção dos Serviços Financeiros do Hospital de São José
(1995-1996).
Integrou a Agência de Contratualização dos Serviços de Saúde no
âmbito da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo (1996-1998). Administradora responsável pelos sistemas
de informação para a gestão, pelo Serviço de Gestão de Doentes
e pelo Serviço de Gestão dos Recursos Humanos, no Hospital José
Joaquim Fernandes — Beja (1998-2000). Administradora-delegada
no Hospital Rainha Santa Isabel — Torres Novas (2000-2002).
Administradora responsável pela área dos Meios Complementares
de Diagnóstico e Terapêutica, ao nível da gestão intermédia, no
Hospital de São José (2002-2004). Administradora responsável pela
direcção do Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospitalar
de Lisboa, entre finais de 2004 e até Abril de 2005.
Foi membro de várias comissões e grupos de trabalho, entre os quais:
comissão técnica de avaliação das propostas concorrentes à gestão
do Hospital Amadora-Sintra, grupo de trabalho nacional para
implementação da contabilidade analítica nos hospitais. No Hospital
de Beja: programa de redução de listas de espera para cirurgia,
«Programa acesso», grupo de trabalho para a reestruturação da
organização em centros de responsabilidade, comissão de controlo
de infecção, consultora da equipa do projecto de melhoria contínua
de qualidade, comissão para implementação da telemedicina.
Foi prelectora e formadora de vários cursos de formação nas áreas
de gestão estratégica e financeira, controlo orçamental, gestão de
serviços hospitalares, controlo de gestão e contabilidade analítica.
Despacho n.o 12 619/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 335/93, de 29 de Setembro, e do
n.o 3 do artigo 2.o e do n.o 3 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, nomeio, em comissão de serviço, para exercer as funções
de vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte o licenciado Fernando Manuel Ferreira Araújo,
cujo perfil e aptidão para o desempenho do cargo são evidenciados
na sinopse curricular que se anexa ao presente despacho.
9 de Maio de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Curriculum vitae
Nome — Fernando Manuel Ferreira Araújo.
Data e local de nascimento — 10 de Julho de 1966, Paranhos, Porto.

Contactos — telemóvel: 969862830; e-mail: fernando.araujo@hsjoao.min-saude.pt.
Habilitações académicas:
1983-1984 — finalizou o curso complementar do liceu com a
média de 16 e o 12.o ano com a média de 18 valores;
1990 — licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto, com a classificação final de 17 valores. Prémio Doutor Alberto Brochado (1990). Prémio SONAE
(1991);
2002 — pós-graduação em Gestão pela Universidade Católica
Portuguesa, com a classificação final de 17 valores;
2004 — competência em gestão de serviços de saúde, concedida
pela Ordem dos Médicos;
2004 — aluno de doutoramento da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto.
Actividades clínicas:
1992 — aprovado no exame do concurso de ingresso ao internato
complementar, com 80 % das respostas certas;
1998 — realizou o internato complementar de imuno-hemoterapia no Hospital de São João, tendo obtido a classificação
final de 19,8 valores;
1999 — por despacho da Ministra da Saúde, foi criado o Centro
de Biologia Molecular do Hospital de São João, tendo sido
nomeado seu coordenador;
2000 — toma posse no cargo de assistente de imuno-hemoterapia
da carreira médica hospitalar do quadro de pessoal do Hospital
de São João após concurso, onde obtem a classificação de
19,9 valores.
Actividades científicas:
a) Actividade docente:
Orientador nos estágios finais de alunos das licenciaturas
em Bioquímica, Biologia e Tecnologias de Saúde e de
formação de médicos do internato complementar de
imuno-hemoterapia;
Entre 2001 e 2005 integrou o corpo docente do 1.o ao
5.o cursos de mestrado em Medicina Molecular, organizados pela Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto;
b) Publicações/conferências e palestras/posters e comunicações
livres — foi co-autor de 151 originais (incluindo artigos originais e trabalhos sob a forma de resumos), editados em revistas científicas indexadas internacionalmente. Apresentou
41 conferências e palestras e foi co-autor de 141 posters e
comunicações livres, apresentados em congressos;
c) Sociedades e associações científicas/comissões organizadoras
e científicas de congressos — foi membro de várias sociedades
científicas nacionais e internacionais e das comissões organizadoras e científicas de vários congressos e simpósios;
d) Cursos/congressos e simpósios — frequentou mais de uma
dezena de cursos em Portugal e no estrangeiro e teve a oportunidade de assistir a mais de 120 congressos e simpósios;
e) Projectos científicos:
Bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian no âmbito do
Programa Gulbenkian de Estímulo à Investigação
(1996);
Cinco prémios de investigação pela Comissão de Fomento
da Investigação em Cuidados de Saúde (1997-2001);
Dois projectos aprovados pela Comissão Nacional de Luta
contra a Sida (1997-1998);
Bolsa de investigação pela Associação Portuguesa para o
Estudo Clínico da Sida (2002-2003);
f) Revisor científico:
Revista ABO (desde 2001);
Revista Acta Médica Portuguesa (desde 2005);
Vox Sanguinis (desde 2005);
g) Outras actividades:
Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian durante a frequência do curso de Medicina (1984-1990);
Vogal da administração das revistas Arquivos de Medicina,
Arquivos Portugueses de Cirurgia, Educação Médica,
Revista de Epidemiologia e Revista de Psiquiatria
(1990-2000);
Membro do conselho consultivo da Comissão Nacional de
Luta contra a Sida (2001-2003 e 2004-2006);

