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N.o 154 — 11 de Agosto de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

que permita estreitar os laços existentes entre a Comissão e a Direcção-Geral da Saúde.
Assim, determino:
1 — Nomear presidente da Comissão o Prof. Doutor Jorge Branco,
licenciado em Medicina, director da Maternidade do Dr. Alfredo da
Costa.
2 — Nomear membro da Comissão a Dr.a Beatriz Calado, licenciada
em Medicina, directora dos Serviços de Saúde Materno-Infantil e
dos Adolescentes da Direcção-Geral da Saúde.
8 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 284/2005 (2.a série). — Em virtude da necessidade de imprimir nova orientação à gestão dos serviços e de modificar
as políticas a prosseguir por estes, a fim de tornar mais eficaz a sua
actuação, bem como a prossecução das respectivas atribuições, nos
termos e ao abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, dou por finda a comissão de serviço da licenciada
Maria Emília Coelho de Pina como coordenadora da Sub-Região
de Saúde da Guarda.
O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Julho,
inclusive.
12 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 285/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, exonero, por conveniência de serviço, o licenciado António Jorge de Sousa Vaz Ferreira do cargo de vogal do conselho de
administração do Centro Hospitalar de Coimbra.
Em consequência, dou por finda a requisição efectuada por interesse
público aos CTT — Correios de Portugal, S. A., em 31 de Outubro
de 2003.
O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Julho de
2005, inclusive.
13 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 286/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, e no n.o 7 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 464/82,
de 9 de Dezembro, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço
do licenciado António José Teixeira da Veiga e Moura do cargo de
presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de
Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Julho de
2005, inclusive.
13 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 287/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, exonero, por conveniência de serviço, o licenciado José
Carlos Fonseca Borges dos Santos do cargo de vogal do conselho
de administração do Centro Hospitalar de Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Julho de
2005, inclusive.
13 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Julho de
2005.
14 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 290/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 188/2003,
de 20 de Agosto, nomeio, em comissão de serviço, o licenciado Rui
de Melo Pato para exercer as funções de presidente do conselho
de administração do Centro Hospitalar de Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Julho de
2005.
14 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 17 291/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 335/93, de 29 de Setembro, 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 Ana Maria dos
Santos Pereira Nunes, cujo perfil e aptidão para o desempenho do
cargo são evidenciados na sinopse curricular que se anexa ao presente
despacho.
O presente despacho produz efeitos a partir de 25 de Julho de
2005.
15 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Nota curricular
Nome — Ana Maria dos Santos Pereira Nunes.
Data de nascimento — 17 de Maio de 1961.
Naturalidade — Celorico de Basto.
Bilhete de identidade n.o 3987171, emitido em 9 de Março de 2000,
Lisboa.
Habilitações literárias/académicas:
Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, concluída em 1985;
Pós-graduação em Administração Hospitalar, pela Escola Nacional de Saúde Pública, concluída em 1988.
Habilitações profissionais (área da saúde):
1986-1988 — estágios, no âmbito do curso de administração hospitalar, nos seguintes hospitais:
Hospital Distrital de Abrantes;
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia;
Hospital Distrital de Setúbal;
Agosto de 1988-Fevereiro de 1997 — administração hospitalar
no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, tendo sido responsável pelas áreas de serviços complementares de diagnóstico e terapêutica, consulta externa e serviços de internamento
(as duas últimas, desde Fevereiro de 1994 a Janeiro de 1997);
Fevereiro de 1997-Dezembro de 2002 — administradora-delegada no Hospital Distrital do Montijo;
Desde Janeiro de 2003 — coordenadora dos Gabinetes Jurídico
e de Auditoria, na Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo (ARSLVT).
Outras actividades (área da saúde):

14 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Participação em vários júris de concursos de pessoal, na qualidade
de presidente ou vogal efectivo;
Participação em várias comissões e júris de concursos, no âmbito
do regime geral de aquisições de bens e serviços na Administração Pública;
Participação, como prelectora, em várias acções de formação,
no âmbito das funções exercidas;
Participação em vários grupos de trabalho, promovidos pelos
hospitais onde trabalhou;
Participação, como formanda, em diversos cursos e acções de
formação.

Despacho n.o 17 289/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 188/2003,
de 20 de Agosto, nomeio, em comissão de serviço, a licenciada Maria
Paula Apolinário Ferreira de Sousa para exercer as funções de vogal
do conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra.

Despacho n.o 17 292/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, e no n.o 7 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 464/82,
de 9 de Dezembro, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço
do licenciado António Pedro Araújo Lopes do cargo de vogal do
conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Despacho n.o 17 288/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 188/2003,
de 20 de Agosto, nomeio, em comissão de serviço, a licenciada Marta
Alexandre Fartura Braga Temido para exercer as funções de vogal
do conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Julho de
2005.

