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3 — Durante as minhas ausências e impedimentos, subdelego na
referida Coordenadora, quando me substitua, o exercício de todas e
qualquer das competências que me são delegadas através do Despacho
n.º 14.157/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 211, de
31 de outubro de 2012, com exceção das referidas na alínea h) do n.º 1.
4 — Ratifico todos os atos praticados pela licenciada, Sónia Marisa
da Silva Rodrigues Araújo, no âmbito dos poderes ora conferidos desde
27 de junho de 2012.
31 de outubro de 2012. — O Diretor, em regime de substituição,
Henrique Ferreira.
207567015
Despacho n.º 1802/2014
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, no n.º 3 do artigo 5.º, da Lei Orgânica do Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), aprovada pelo
Decreto—Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto, bem como nos termos da
deliberação do conselho diretivo do IHRU, I. P., n.º 1593/2012, de 31
de outubro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 9
de novembro de 2012, decido:
1 — Ratificar todos os atos praticados pelo licenciado Pedro Manuel Batlle Y Font relativos às competências constantes no Despacho
n.º 3232/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de
28 de fevereiro e subdelegadas na então Diretora da Direção de Administração e Recursos Humanos (DARH), por não terem sido subdelegadas
pela referida dirigente as competências, conforme autorização expressa
no n.º 2 do referido despacho.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 22de outubro de
2012até à presente data.

b) Autorizar o pagamento, pelo valor global ou em parcelas, de
quaisquer despesas cuja realização tenha sido prévia e superiormente
autorizada, até ao limite indicado na alínea a) do n.º 4 da deliberação
do conselho diretivo do IHRU, I. P., n.º 1.593/2012, de 31 de outubro,
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 9 de novembro
de 2012;
c) Autorizar ajudas de custo, abonos e quaisquer outros encargos devidos com deslocações em serviço, em território nacional, com exceção
do transporte aéreo;
d) Autorizar a cabimentação de despesas relativas ao pagamento do
serviço da dívida de empréstimos obtidos;
e) Assinar certidões de dívida em nome do IHRU, I. P.;
3 — Durante as minhas ausências e impedimentos, subdelego na
referida Coordenadora, quando me substitua, o exercício de todas e
qualquer das competências, com exceção das referidas na alínea f), h.1)
e k) do n.º 1, que me são delegadas, através do Despacho, n.º 3417/2013
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 4 de março de
2013,
4 — Ratifico todos os atos praticados pela licenciada, Sónia Marisa
da Silva Rodrigues Araújo, no âmbito dos poderes ora conferidos desde
22 de outubro de 2012.
31 de maio de 2013. — O Diretor, em regime de substituição, Henrique Ferreira.
207567129

MINISTÉRIO DA SAÚDE

31 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Gonçalves.
207569113

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 1803/2014

1 – Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos nºs 1,
2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º, todos do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo como técnico-especialista o licenciado Jorge
Manuel Virtudes dos Santos Penedo, assistente hospitalar graduado do
Centro Hospitalar de Lisboa Central E.P.E., para exercer as funções no
âmbito da sua área de especialidade no meu gabinete.
2 – A presente nomeação é feita sem prejuízo do exercício de funções
correspondentes à sua categoria como médico no Centro Hospitalar de
Lisboa Central E.P.E., nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
3 - As funções de apoio prestadas ao meu Gabinete, exercidas em acumulação, não são remuneradas, com a concordância do ora designado.
4 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho
que produz efeitos desde 1 de janeiro de 2014.
5 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, no n.º 3 do artigo 5.º, da Lei Orgânica do Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), aprovada
pelo Decreto—Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto, bem como nos termos
da deliberação do conselho diretivo do IHRU, I. P., n.º 1593/2012, de
31 de outubro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de
9 de novembro de 2012, decido:
1 — Ratificar todos os atos praticados pelo licenciado Pedro Manuel Batlle Y Font relativos às competências constantes no Despacho
n.º 3415/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 4
de março e subdelegadas na então Diretora da Direção de Administração
e Recursos Humanos (DARH), por não terem sido subdelegadas pela
referida dirigente, as competências, conforme autorização expressa no
n.º 2 do referido despacho.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 22 de outubro de
2012 até à presente data.
31 de março de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Marta Arruda Moreira.
207560292
Despacho n.º 1804/2014
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo e nos termos do n.º 4 do despacho da Vogal
do Conselho Diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IHRU, I. P., Senhora Dra. Marta Arruda Moreira, n.º 3417/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 4 de março de
2013, subdelego na licenciada, Sónia Marisa da Silva Rodrigues Araújo,
Coordenadora, em regime de substituição, do Departamento de Crédito
e Controlo de Gestão (DCCG) da Direção de Gestão Financeira do
IHRU, I. P., a competência para:
1 — Em geral, dirigir a respetiva unidade orgânica e praticar todos os
atos de gestão corrente da mesma, incluindo assinar a correspondência,
o expediente, declarações de dívida, documentos de distrate, documentos contabilísticos e outros, com a aposição do selo branco em uso no
IHRU, I. P., se for o caso.
2 — Em especial, praticar os seguintes atos:
a) Autorizar e praticar todos os atos necessários à realização de quaisquer despesas relativas ao funcionamento da respetiva unidade orgânica,
incluindo as despesas e os pagamentos com locação e aquisição de bens
móveis e de serviços e a correspondente contratação e execução, bem
como a renovação e a atualização de preços nos termos contratados,
até ao valor de 2.500 €;

Despacho n.º 1805/2014

27 de janeiro de 2014. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro
Moita de Macedo.
CURRICULUM VITAE
Identificação
• Jorge Manuel Virtudes dos Santos Penedo
• Nascido a 18 de abril de 1962
• Em Lisboa, Portugal
• Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de
Lisboa
Habilitações literárias
• Licenciatura em Medicina, em 2 de outubro de 1986, pela Faculdade
de Ciências Médicas de Lisboa da Universidade Nova de Lisboa;
• Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (PADIS) pela
AESE Escola de Direção e Negócios, em 2011.
Atividade profissional
• Consultor de Cirurgia Geral e Assistente graduado de Cirurgia Geral
do Centro Hospitalar de Cirurgia Geral
• Competência em Gestão de Serviços de Saúde pela Ordem dos
Médicos, desde 2003
• Adjunto da Direção do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar
de Lisboa, desde 2004 a 2005;
• Membro do Plenário da Comissão de Ética e Investigação Cientifica
(CEIC), desde 2006;
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• Coordenador da Consulta Multidisciplinar de Tumores do Estroma
Gastrointestinal, desde 2007.
• Adjunto do Diretor Clínico do Centro Hospitalar de Lisboa Central,
EPE, desde 2007
• Responsável da Equipa de Projeto de Desenvolvimento e Implementação do Processo Clínico Eletrónico no Centro Hospitalar de Lisboa
Central, EPE, desde 2007
• Responsável pela Consulta Multidisciplinar de Tumores do Estroma
Gastrointestinal do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, desde
2007;
Atividade universitária
• Assistente convidado da disciplina de Cirurgia da Faculdade de
Ciências Médicas
Atividade científica
• Estágio no Serviço de Pediatria no Hospital de San Juan de Dios,
em Barcelona - 1985
• Curso de Etologia, pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada - 1986
• Ciclo de Estudos Políticos Aprofundados, pelo Instituto Progresso
e Social Democracia - 1992
• Frequência de 2 Cursos de pós-graduação em Coloproctologia no
Hospital de St. Marks, em Londres
• Curso de Gestão de Unidades de Saúde e de Serviços de Saúde
• Curso de Gestão de Unidades privadas de saúde
• Curso de Auditorias em Serviços de Saúde
• Curso intensivo em Trauma (Advanced Trauma Life Support –
ATLS)
• Curso de Fundamental Disaster Management
• Vários artigos médicos publicados em revistas médicas nacionais:
• Participação em vários ensaios clínicos medicamentosos como
investigador;
• Co-autor do livro “ Cirurgia geral “ editado pela editora McGrawHill em 1999
• Editor associado do “Boletim clínico dos Hospitais Civis de Lisboa”
de 2000 a 2002
• Editor do “Boletim clínico dos Hospitais Civis de Lisboa” desde
2002
• Editor da Revista Portuguesa de Cirurgia desde 2007 a 2012
• Editor Chefe da Revista Portuguesa de Cirurgia desde 2012;
• Co-autor do “Os cidadãos no centro do sistema, os profissionais
no centro da reforma” editado pelo Grupo Técnico para a Reforma
Hospitalar/ Ministério da Saúde em 2012
• Editor e co-autor do livro “Omnia Sanctorum – história das histórias
do Hospital de Todos os Santos e seus sucessores em 2012”.
• Autor de vários artigos de opinião sobre temas de Política de Saúde
publicados em jornais e revistas nacionais
• Participação em vários Congressos nacionais e internacionais no
setor da Saúde
• Apresentação de várias Comunicações, vídeos e posters em vários
Congressos nacionais e internacionais
• Moderador e dinamizador de várias mesas em Congressos médicos
nacionais e internacionais;
Organização de reuniões cientificas
• Membro da Comissão Organizadora de vários congressos nacionais
e internacionais:
Comissões e cargos no Sector da Saúde
• Membro do Conselho da Faculdade de Ciências Médicas – 1985
• Membro do Secretariado Nacional do Sindicato Independente dos
Médicos – 1987 a 1994
• Assessor do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de
Ministros do XI Governo Constitucional de 1989 a 1991 para o sector
da Saúde
• Assessor do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de
Ministros do XII Governo Constitucional de 1991 a 1992 para o sector
da Saúde;
• Assessor do Ministro Adjunto do XII Governo Constitucional de
1992 a 1995 para o sector da Saúde e da Toxicodependência;
• Membro do Grupo Técnico da Comissão Interministerial para o Projecto Vida como representante do Ministro Adjunto de 1992 a 1995;
• Membro do Conselho Supremo da Cruz Vermelha Portuguesa de
1993 a 1995;
• Membro da Comissão de Ensino Pós-graduado do Subgrupo hospitalar Capuchos – Desterro, desde 1997 a 2004
• Secretário-geral da Secção Portuguesa do International College of
Surgeons de 2000 a 2004

• Vogal do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Médicos no
triénio 2001/2004
• Membro da Comissão de Ensino e de Investigação do Centro Hospitalar de Lisboa, desde 2004
• Membro da Comissão de Património do Centro Hospitalar de Lisboa
Central. EPE desde 2007;
• Membro do Grupo de Trabalho para a Reforma Hospitalar em 2011
• Coordenador do Grupo de Trabalho para a criação de Centros de
Referência em 2013;
• Membro do Grupo de Trabalho para a realização do Programa
Funcional do Hospital Militar do Porto Nº1 em 2013;
Comissões e cargos noutros setores
• Membro da Comissão de estudo e Preservação do Património Histórico e Cultural do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) de
2004 a 2007;
• Deputado Municipal da Assembleia Municipal de Lisboa de 2006
a 2009;
• Presidente da Comissão de Revisão do Plano Diretor Municipal de
Lisboa da Assembleia Municipal de Lisboa de 2006 a 2009;
Sociedades Científicas
• Membro de várias Sociedades médicas nacionais e estrangeiras:
- Ordem dos Médicos
- Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa
- Sociedade Portuguesa de Cirurgia
- Sociedade Portuguesa de Coloproctologia
- Sociedade Portuguesa de Cirurgia Endoscópica
- European Association for Endoscopic Surgery
- International College of Surgeons
- International Association of Surgeons Gastroenterologists
- Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar
207574816

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Declaração de retificação n.º 84/2014
Faz-se público que, em cumprimento do disposto no n.os 17 e 17.1
do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor
e de Provimento nas Categorias de Assistente e de Chefe de Serviço
da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria n.º 177/97, de
11 de março foi, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração
Central do Sistema de Saúde, I. P., de 16 de janeiro de 2013, homologada a lista de classificação final retificada publicada com inexatidão,
no Aviso n.º 13878/2013, Diário da República (2.ª série) n.º 221, de
14 de novembro, no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de
consultor da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005
(2.ª série), publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro,
da área profissional abaixo indicada:
Oncologia Médica — Júri n.º 2 (ARS Centro, LVT, Alentejo
e Algarve)
Onde se lê:
«Dra. Ana Cristina de Albuquerque Pimentel Lopez da Cruz — aprovado
Dr. António Luís Moreira — aprovado
Dr. Carlos Silvestre Dias Reis — aprovado
Dr. Emanuel Makrigianys Karantonis da Silva Gonçalves — aprovado
Dr. Hélder Fernando do Carmo Mansinho — aprovado
Dra. Irene dos Anjos Furtado da Silva Gonçalves — aprovado
Dr. José Alberto Nunes Teixeira — aprovado
Dr. José Luís Marques Bretes — aprovado
Dra. Lígia Maria Pereira Bruno da Costa — aprovado
Dra. Maria Paula Rodrigues Custódio — aprovado
Dra. Teresa Maria Simões Santos Fiúza — aprovado»
Deve ler-se:
«Dr.ª Ana Cristina de Albuquerque Pimentel Lopez da Cruz — aprovado
Dr. António Luís Moreira — aprovado
Dr. Carlos Silvestre Dias Reis — aprovado
Dr. Emanuel Makrigianys Karantonis da Silva Gonçalves — aprovado
Dr. Hélder Fernando do Carmo Mansinho — aprovado
Dr. José Alberto Nunes Teixeira — aprovado

