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baseada em três pilares: Modelo Organizativo; Catálogo de Serviços;
Modelo de Prestação de Serviços, estando estes alinhados com a adoção
dos processos ITIL.
Participou no acompanhamento de definição de SLA’s junto dos
Organismo Internos ao MAI e entidades externas, bem como na definição de OLA’s internas, de modo a garantir o correto funcionamento
dos sistemas de informação sediados na UTIS, promovendo e gerindo
um Catálogo de Serviços, orientado às necessidades dos Organismos/
Entidades internas ao MAI.
Recebeu louvor individual em 9 de março de 2010, pelo desempenho das suas funções ao longo de quatro anos, no projeto de criação
e implementação da Rede Nacional de Segurança Interna; na sua fase
inicial como representante da Secretaria-Geral do MAI no CI-RNSI,
posteriormente assumindo funções de direção na RNSI e UTIS.
Nomeado Chefe de Equipa Multidisciplinar para o Desenvolvimento
de Aplicações Associadas à Rede Nacional de Segurança Interna, equiparado a Diretor de Serviços, na Direção-Geral de Infraestruturas e
Equipamentos, de 1 julho de 2007 a 30 setembro de 2009.
Participou na conceção e implementação da RNSI, bem como na definição e implementação de Sistemas de Informação, tais como: Elearning;
SCot; 112L; Base de Dados de Violência Domestica; Guia de Registo
Único; Sistema de Queixa Eletrónica, Portais Sociais da GNR e PSP,
Portais dos Acidentes Rodoviários, do Eleitor, e de Segurança.
Desenvolveu atividade profissional no âmbito do CI-RNSI, desde a
sua constituição em março de 2006, definindo e concebendo soluções
de infraestruturas tecnológicas e sistemas de informação adequadas às
necessidades transversais do Ministério da Administração Interna.
Nomeado Chefe de Divisão de Informática na Secretaria-Geral do
MAI, de 8 de outubro de 1999, a 30 de junho de 2007.
Desenvolveu atividade profissional, ao nível da engenharia de infraestruturas tecnológicas e suporte ao utilizador, tendo assessorado a
direção da Secretaria-Geral do MAI, a definir e conceber soluções de
sistemas de informação adequadas.
Participou na conceção, implementação e manutenção da rede de
comunicações dados e voz, baseada numa cablagem estruturada de
“backbone” em fibra ótica, bem como na administração dos servidores,
base de dados das Empresas de Segurança Privada e dos Passaportes
para Cidadãos Nacionais.
Recebeu louvor individual pelo seu desempenho como Chefe de
Divisão de Informática, em 29 de julho de 2005.
Ingresso na Administração Pública na carreira de Técnico Superior de
Informática de 2.ª Classe Estagiário, do quadro da Secretaria-Geral do
Ministério da Administração Interna em 06 de outubro de 1995.
8 de julho de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo do Instituto
de Informática, I. P., Paula Margarida Barrocas Salgado.
209736317

Instituto da Segurança Social, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 1163/2016
O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea g), do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, artigo 27.
º e n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, alterada pelas Leis n.º 64-A/2008,
de 31 de dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de abril (LOE/2010) e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, designar, em regime de substituição,
o seguinte trabalhador do mapa de pessoal do ISS, I. P., que detém a
competência técnica e aptidão para o exercício das referidas funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular anexa à presente Deliberação:
Pedro Duarte Lopes Gonçalves, assistente técnico, no cargo de Chefe
de Equipa de Prestações Diferidas e de Verificação de Incapacidades,
do Núcleo de Prestações Previdenciais, da Unidade de Prestações e
Contribuições do Centro Distrital de Viseu.
A presente Deliberação produz efeitos a 01 de julho de 2016.
30 de junho de 2016. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
Nota curricular
Pedro Duarte Lopes Gonçalves, com o 12.º ano de escolaridade, desempenhou funções de Assistente Técnico no Agrupamento de Escolas
do Caramulo de 24/03/2008 a 31/01/2013. Desde 1 de fevereiro de 2013
e até à presente data exerce funções de Assistente Técnico no Núcleo de
Apoio à Direção do Centro Distrital de Viseu — Instituto da Segurança
Social, I. P. Prestou ainda serviços em Escritório de Contabilidade de
01/01/2007 a 30/09/2007.
209736188

Deliberação (extrato) n.º 1164/2016
Através da Deliberação n.º 72/2016, de 7 de julho de 2016, do Conselho Diretivo, foi aceite o pedido de cessação de funções, apresentado
por Maria Fernanda Fitas Cordeiro Henriques Tomás, no cargo de Diretora de Segurança Social do Centro Distrital de Lisboa, com efeitos
a 10 de julho de 2016.
7 de julho de 2016. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
209736447

SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde
Despacho n.º 9414/2016
O XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, estabelece como prioridades, melhorar a governação do Serviço Nacional
de Saúde.
De forma a retomar e a dar um novo impulso ao processo de reconhecimento pelo Ministério da Saúde de Centros de Referência, previsto na
Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro, foram reconhecidos oficialmente, os Centros de Referência para as restantes áreas definidas como
prioritárias para 2015, através do Despacho n.º 3653/2016, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 11 de março.
Assim, nos termos da alínea c) do artigo 8.º da já citada Portaria e do
artigo 4.º do Regulamento do Processo de Candidatura ao reconhecimento de Centros de Referência, que dela faz parte integrante, através
do supra referido Despacho foram reconhecidos Centros de Referência
para as áreas de: (i) Oncologia de Adultos — Cancro do Reto, Cancro
Hepatobilio/Pancreático e Cancro do Esófago; (ii) Doenças Hereditárias
do Metabolismo; (iii) Transplante de Rim — Adultos; e (iv) Transplante
de Coração — Adultos.
Contudo, importa, na sequência da aplicação do disposto no referido
artigo 4.º, sob proposta da Comissão Nacional para os Centros de Referência, após a revisão técnica da candidatura e audiência dos interessados,
reconhecer outras instituições hospitalares como Centro de Referência
para as áreas referidas.
Assim, determino:
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 194/2014, de 30 setembro, sob proposta da Comissão Nacional
para os Centros de Referência nos termos da alínea c) do artigo 8.º da
Portaria n.º 194/2014, de 30 setembro, são reconhecidas oficialmente
pelo Ministério da Saúde, como Centros de Referência, as seguintes
entidades prestadoras de cuidados de saúde:
a) Na área de Oncologia de Adultos — Cancro do Reto: o Instituto
Português de Oncologia de Coimbra, Francisco Gentil, E. P. E., o Hospital Garcia de Orta, E. P. E., e o Hospital de Santarém, E. P. E.;
b) Na área de Oncologia de Adultos — Cancro Hepatobilio/Pancreático: o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E., o Hospital
Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E., a Sociedade Gestora do
Hospital de Loures, S. A. — Hospital Beatriz Ângelo e o Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E.;
c) Na área de Oncologia de Adultos — Cancro do Esófago: o Centro
Hospitalar do Porto, E. P. E.;
d) Na área de Doenças Hereditárias do Metabolismo: o Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E.;
e) Na área do Transplante Rim — Adultos: o Centro Hospitalar de
Lisboa Norte, E. P. E.;
f) Na área de Transplante de Coração — Adultos: o Centro Hospitalar
de Lisboa Central, E. P. E., o Centro Hospitalar de São João, E. P. E., e
o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E.
2 — Nos termos do disposto no n.º 4 do Aviso n.º 8402-O/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 31 de julho,
as candidaturas do Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E., e do Hospital
do Espírito Santo, E. P. E., para o reconhecimento como Centros de
Referência na área de Oncologia de Adultos — Cancro do Reto, é sob
proposta da Comissão Nacional para os Centros de Referência objeto
de aceitação condicional.
3 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
14 de julho de 2016. — O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde,
Fernando Manuel Ferreira Araújo.
209739169

