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Considerando que, o Estatuto do Gestor Público impõe aos órgãos
máximos de gestão destes estabelecimentos de saúde o regime de incompatibilidades, o qual impede o desempenho de outras funções, salvo
nos casos expressamente previstos na lei;
Considerando que, o artigo 13.º dos Estatutos dos Hospitais, Centros
Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia, E. P. E., constantes
do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, permite
o exercício da atividade médica, a título excecional, de natureza assistencial, de forma remunerada, pelos diretores clínicos, no mesmo
estabelecimento de saúde;
Considerando que, a licenciada Ana Filipa Horta de Oliveira Cardoso
Pais requereu o exercício da atividade médica e o conselho de administração do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco
Gentil, E. P. E., se pronunciou favoravelmente, em reunião de 14 de
novembro de 2018, sobre a verificação do comprovado interesse para
o serviço;
Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 2, 3 e 5 do artigo 13.º dos
Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de
Oncologia, E. P. E., constantes do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017,
de 10 de fevereiro:
1 — Autoriza-se, a título excecional, a licenciada Ana Filipa Horta
de Oliveira Cardoso Pais, designada diretora clínica do conselho de administração do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco
Gentil, E. P. E., a exercer atividade médica, de natureza assistencial, de
forma remunerada, no referido estabelecimento de saúde.
2 — A remuneração a auferir observa os limites previstos no n.º 3 do
artigo 13.º dos Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos
Portugueses de Oncologia, E. P. E., constantes do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de
2019.
20 de dezembro de 2018. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões.
311932307

Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
Despacho n.º 29/2019
O XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, estabelece como prioridade melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e a
governação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), promovendo medidas
associadas à melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços.
A Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro, alterada pela Portaria
n.º 195/2016, de 19 de julho, e pela Portaria n.º 52/2017, de 2 de fevereiro, define no n.º 1 do artigo 9.º a composição da Comissão Nacional
para os Centros de Referência, sendo que o Despacho n.º 11648-B/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 29 de setembro,
designa os membros da referida Comissão.
Considerando a cessação de funções, por motivo de aposentação,
do representante da Direção-Geral da Saúde, importa proceder à sua
substituição.
Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º
da Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro, alterada pela Portaria
n.º 195/2016, de 19 de julho, determino:
1 — O representante da Direção-Geral da Saúde na Comissão Nacional
para os Centros de Referência, previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da
Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro, é o Prof. Doutor Válter Bruno
Ribeiro Fonseca, cuja sinopse curricular consta do anexo ao presente
despacho do qual faz parte integrante.
2 — O presente despacho produz efeitos a 5 de dezembro de 2018.
18 de dezembro de 2018. — A Secretária de Estado da Saúde, Raquel
de Almeida Ferreira Duarte Bessa de Melo.
ANEXO
Válter Bruno Ribeiro Fonseca
Nasceu a 19 de setembro de 1986, em Setúbal.
É mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa (FMUL), tendo concluído o Mestrado Integrado em Medicina
em 2010, após discussão pública da tese intitulada «Disautonomia cardíaca em doentes com diabetes tipo 1 e tipo 2: relação com a isquémia
miocárdica silenciosa». É doutorado em Medicina, especialidade de Imunologia, pela FMUL, tendo concluído o Programa Doutoral do Centro
Académico de Medicina de Lisboa no laboratório do Prof. Doutor Luís
Graça em 2018 com a classificação de aprovado com distinção e louvor,
após a discussão pública da tese intitulada «T follicular regulatory cells
in human adaptive immunity and autoimmunity».

É especialista em Medicina Interna desde 2018, após conclusão do
Internato de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário Lisboa
Norte — Hospital de Santa Maria.
É Professor Auxiliar de Medicina e Fisiopatologia da FMUL desde
2018. Foi Assistente Convidado de Medicina Interna (2017-2018) e de
Fisiopatologia (2013-2018).
É Diretor, em regime de substituição, do Departamento da Qualidade
na Saúde da Direção-Geral da Saúde, desde 2018.
Publicou os seguintes artigos científicos: 1) Fonseca VR, et al. Blood
Tfr/Tfh ratio marks ectopic lymphoid structure formation and activated Tfh cells indicate disease activity in primary Sjögren’s syndrome.
Arthritis & Rheumatology 2018; 70: 774-784; 2) Fonseca VR, et al.
Human blood Tfr cells are indicators of ongoing humoral activity not
fully licensed with suppressive function. Sci Immunol 2017; 2: eaan1487;
3) Maceiras AR, Fonseca VR, et al. T follicular regulatory cells in mice
and men. Immunology 2017; 152: 25-35; 4) Fonseca VR, et al. Synchronous brain and intravascular B-cell lymphoma after remission of
an adult hemophagocytic syndrome. Clin Case Rep 2016; 4: 327-330;
5) Fonseca VR, et al. Cardiac noradrenergic denervation in a patient
with multiple symmetric lipomatosis. Cardiology 2012; 121: 160-163.
Publicou ainda os seguintes capítulos de livros: 1) Fonseca VR. Integração da aprendizagem: a aula teórico-prática nos anos pré-clínicos.
In. Manual da Pedagogia. FMUL/URPC 2016: 36-47; 2) Coutinho AC,
Fonseca VR. Doença Cardiovascular. In. Neves J. Medicina da Mulher
na Pós-Menopausa. LIDEL 2012: 185-214.
Foi autor e coautor de mais de 60 comunicações orais e cartazes
em conferências nacionais e internacionais. Foi revisor das seguintes
revistas científicas: Acta Reumatológica Portuguesa, 2016; Acta Médica
Portuguesa — Student, 2017; Revista Portuguesa de Medicina Interna,
2017; European Medical Journal — Rheumatology, 2018; Frontiers
Immunology, 2018.
Foi membro do júri da Competição Científica do AIMS Meeting,
2018; membro do júri do Prémio de Investigação Básica da Sociedade
de Ciências Médicas de Lisboa, 2017; e coordenador da competição
científica, AIMS Meeting, 2014-2018. Recebeu o prémio Professor
Doutor Manuel Machado Macedo, 2010.
311931813
Despacho n.º 30/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo como Adjunta do meu gabinete, a licenciada Ana Maria
Valente Hipólito dos Santos, assistente hospitalar do Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Central, E. P. E.
2 — A designada opta pelo estatuto remuneratório correspondente
ao posto de trabalho de origem, nos termos do n.º 8 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
3 — Para efeitos do disposto alínea a) no artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 14 de novembro de 2018.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
6 — É revogado o Despacho n.º 11434/2018, de 26 de novembro
de 2018.
18 de dezembro de 2018. — A Secretária de Estado da Saúde, Raquel
de Almeida Ferreira Duarte Bessa de Melo.
ANEXO
Nota curricular
Ana Valente Santos
Nasceu em Lisboa em 1971. Licenciou-se em Educação Especial e Reabilitação pela Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica
de Lisboa, em 1994. Licenciou-se em Medicina pela Universidade de
Medicina de Lisboa, Universidade de Lisboa, em 2000. Obteve a Especialidade de Pneumologia em 2011 no Serviço de Pneumologia do Hospital
de Santa Marta, Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E. De 2011 a 2012
trabalhou como médica Pneumologista na área de Urgência e Emergência do Hospital de São José, Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E.
Iniciou o Ciclo de Estudos Especiais em Medicina Intensiva em 2012,
na Unidade de Urgência Médica, Hospital de São José, Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E., tendo terminado a sua formação em 2015.
Desde 2015, médica Intensivista na Unidade de Urgência Médica,
Hospital de São José, Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E., e, por
um período de 6 meses na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital
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Curry Cabral, assegurando atividade assistencial e chefia de Equipa de
Urgência. Responsável pelo Grupo de Formação da Unidade de Urgência
Médica. Desde 2018, Coordenadora Hospitalar de Doação, Hospital de
São José, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, E. P. E.
311931798

Centro de Medicina de Reabilitação
da Região Centro — Rovisco Pais
Aviso (extrato) n.º 30/2019
Lista de ordenação final homologada do procedimento concursal
comum para preenchimento de 9 (nove) postos de trabalho na categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica
(fisioterapia) da carreira especial de TSDT do mapa de pessoal do
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco
Pais restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP.
Em cumprimento do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, aplicável por força do n.º 1 do artigo 10.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, faz-se público que a lista de
ordenação final dos candidatos do procedimento concursal comum para
preenchimento de 9 (nove) postos de trabalho na categoria de Técnico
Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (Fisioterapia) da carreira especial de TSDT do mapa de pessoal do Centro de Medicina de
Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, publicitado na Bolsa
de Emprego Público com o código de oferta OE201810/0855, foi objeto
de homologação.
A lista de ordenação final homologada encontra-se afixada no placard
do Serviço de Recursos Humanos desta instituição e publicado na página
eletrónica da mesma, disponível em www.roviscopais.min-saude.pt,
dando-se, de seguida, continuidade à tramitação processual do recrutamento dos profissionais elegíveis para o efeito.
14 de dezembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo do
CMRRC — Rovisco Pais, Margarida Sizenando, Médica Fisiatra.
311913491
Aviso (extrato) n.º 31/2019
Lista de ordenação final homologada do procedimento concursal
comum para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho na
categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica (terapia da fala) da carreira especial de TSDT do mapa
de pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro — Rovisco Pais restrito a candidatos abrangidos pelo
PREVPAP.
Em cumprimento do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, aplicável por força do n.º 1 do artigo 10.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, faz-se público que a lista de
ordenação final dos candidatos do procedimento concursal comum para
preenchimento de 3 (três) postos de trabalho na categoria de Técnico
Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (Terapia da Fala) da
carreira especial de TSDT do mapa de pessoal do Centro de Medicina
de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, publicitado na Bolsa
de Emprego Público com o código de oferta OE201810/0857, foi objeto
de homologação.
A lista de ordenação final homologada encontra-se afixada no placard
do Serviço de Recursos Humanos desta instituição e publicado na página
eletrónica da mesma, disponível em www.roviscopais.min-saude.pt,
dando-se, de seguida, continuidade à tramitação processual do recrutamento dos profissionais elegíveis para o efeito.
14 de dezembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo do
CMRRC — Rovisco Pais, Margarida Sizenando, Médica Fisiatra.
311913475
Aviso (extrato) n.º 32/2019
Lista de ordenação final homologada do procedimento concursal
comum para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica
(terapia ocupacional) da carreira especial de TSDT do mapa de
pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP.
Em cumprimento do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria

n.º 145-A/2011, de 6 de abril, aplicável por força do n.º 1 do artigo 10.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, faz-se público que a lista de
ordenação final dos candidatos do procedimento concursal comum para
preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na categoria de Técnico
Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (Terapia Ocupacional)
da carreira especial de TSDT do mapa de pessoal do Centro de Medicina
de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, publicitado na Bolsa
de Emprego Público com o código de oferta OE201810/0856, foi objeto
de homologação.
A lista de ordenação final homologada encontra-se afixada no placard
do Serviço de Recursos Humanos desta instituição e publicado na página
eletrónica da mesma, disponível em www.roviscopais.min-saude.pt,
dando-se, de seguida, continuidade à tramitação processual do recrutamento dos profissionais elegíveis para o efeito.
14 de dezembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo do
CMRRC — Rovisco Pais, Margarida Sizenando, Médica Fisiatra.
311913426

PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte
Aviso n.º 33/2019
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 277/2015,
de 10 de setembro, é constituída a Comissão Consultiva da segunda
revisão do Plano Diretor Municipal de Paredes, que integra um representante das seguintes entidades e/ou serviços:
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte,
a qual preside;
Direção-Geral do Território;
Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Norte;
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas;
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte;
Direção Regional de Cultura do Norte;
Infraestruturas de Portugal, S. A.;
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.;
Autoridade Nacional de Aviação Civil;
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.;
Autoridade Nacional de Comunicações;
Turismo de Portugal, I. P.;
Redes Energéticas Nacionais;
Autoridade Nacional de Proteção Civil;
Agência para a Competitividade e Inovação, I. P.;
Direção-Geral do Ensino Superior;
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares;
Direção-Geral de Energia e Geologia;
Instituto Português do Desporto e Juventude;
IHRU — Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana;
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais;
Assembleia Municipal de Paredes;
Câmara Municipal de Paredes;
Câmara Municipal de Gondomar;
Câmara Municipal de Lousada;
Câmara Municipal de Valongo;
Câmara Municipal de Paços de Ferreira;
Câmara Municipal de Penafiel.
29 de novembro de 2018. — O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Fernando Freire de
Sousa.
611901495

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso n.º 34/2019
Por despacho de 13 de novembro de 2018, do Presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo,
é constituída a Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal de Sobral de Monte Agraço, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 5.º da Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro, sendo presidida

