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Gabinete dos Assuntos Agrícolas Comunitários: Coordenação da
intervenção sectorial na área da política comunitária de estruturas e
desenvolvimento rural e a sua interligação com as políticas ambientais
(1991-93)
Secretaria Geral: Chefe de Divisão de Política Agrícola Comunitária
e Directora de Serviços de Relações Internacionais (1993 — 1997)
Auditora de Ambiente do MADRP: apoio ao Ministro da tutela na
coordenação da intervenção sectorial em matéria de ambiente, dinamização da integração das preocupações ambientais nas políticas sectoriais
(definição de exigências de eco-condicionalidade dos apoios públicos
sectoriais, preparação da programação dos apoios do FEADER para
2007-2013), articulação com o Ministério responsável pela área do
Ambiente, acompanhamento da política comunitária, presidindo a grupos
do conselho na presidência portuguesa da EU em 2000, articulação da
intervenção do ministério em processos horizontais de coordenação
interministerial, nomeadamente, grupo de trabalho agro-ambiental,
alterações climáticas, plano sectorial da Rede Natura, PROT-AML,
estratégia nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade,
representando o ministério nas respectivas estruturas interministeriais
(1997-2007)
Representante nacional no Grupo Misto Agricultura/Ambiente, da
OCDE, desde 1993.
14 de Janeiro de 2008. — A Directora de Sistemas de Informação e
Gestão, Maria Del Carmen Pastor.

Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P.
Despacho n.º 3593/2008
Pedro Arnaldo de Sousa e Silva Reis e Maria Alexandra de Araújo
Viegas Abreu Ferreira Lima, assistentes de investigação deste Instituto,
com contrato administrativo de provimento, nomeados definitivamente
investigadores auxiliares do quadro de pessoal do ex-INIA, nos termos
do disposto nos artos 7º e 12º do D.L. n.º 219/92 de 15 de Outubro,
conjugados com o artigo 62º do D.L. n.º 124/99 de 20 de Abril, com
efeitos a 26/07/2007 e 26/10/2007, respectivamente.
(Isento de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas)
10 de Janeiro de 2008. — A Presidente do Conselho Directivo, Rosa
Sá.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Casa Pia de Lisboa, I. P.
Despacho (extracto) n.º 3594/2008
Maria Esmeralda Severo Carvalho, Assessora Principal, requisitada
por mais um ano, para exercer funções na Casa Pia de Lisboa, ao abrigo
do Decreto-Lei nº53/2006, de 7 de Dezembro, com efeitos a 16 de
Janeiro de 2008.
18 de Janeiro de 2008. — O Director de Serviços de Gestão e Administração, Álvaro Eduardo da Costa Amaral.
Despacho (extracto) n.º 3595/2008

n.º 1 do artigo 10.º do regime jurídico da gestão hospitalar aprovado em
anexo à Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, que aprova o novo regime
jurídico da gestão hospitalar e procede à primeira alteração da lei de
Bases da Saúde.
Dispõe também o artigo 6.º do estatuto do gestor público (EGP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, que o desempenho das funções de gestão deve ser objecto de avaliação sistemática,
tendo por parâmetros os objectivos fixados ou decorrentes do contrato
de gestão.
O Ministério da Saúde está a desenhar um modelo de avaliação dos
titulares dos conselhos de administração dos hospitais que importa agora
testar e afinar, com vista à sua aplicação aos hospitais E. P. E.
Assim, determino:
1 — É criada, na minha dependência directa, a Comissão de Estudo
para a Avaliação dos Conselhos de Administração dos Hospitais, E. P. E.,
com a seguinte composição:
a) António da Silva Dias Alves, administrador hospitalar, assessor do
SES, que coordenará os trabalhos da comissão;
b) Fernando Manuel Ferreira Araújo, médico, vice-presidente da
ARSN;
c) José Carlos Caiado, gestor, vogal do CA da ACSS;
d) José António Meneses Correia, administrador hospitalar aposentado;
e) Carlos Filipe Pinto Leite Gonçalves Basto, médico internista no
Hospital de São João;
f) Manuela Mota Pinto, administradora hospitalar, Hospital Pediátrico
de Coimbra
2 — A Comissão será apoiada por uma Universidade a contratar, a
qual, na sequência dos estudos já desenvolvidos no Ministério da Saúde,
tem por missão preparar o arranque em 2008, da avaliação dos conselhos
de administração dos hospitais E. P. E.
3 — A Comissão fica responsável pelas seguintes tarefas, a concretizar, até 30 de Abril de 2008:
a) Efectuar pré-teste do modelo de avaliação com base em informação
histórica e num número limitado de hospitais;
b) Proceder à afinação final do modelo de avaliação, a usar em
2008, e propor as acções de formação e de divulgação que se justifiquem;
c) Definir o conteúdo tipo do contrato de gestão para 2008
e dos respectivos instrumentos de recolha, acompanhamento e
difusão;
d) Propor as modificações que entenda necessárias nos sistemas de
informação, de análise e acompanhamento.
e) As entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde prestarão à comissão toda a colaboração necessária ao bom desempenho da
missão enunciada.
4 — Todas as despesas necessárias ao funcionamento da comissão
serão suportadas pelos serviços de origem dos respectivos membros.
16 de Janeiro de 2008. — O Secretário de Estado da Saúde, Francisco
Ventura Ramos.

Graciete Oliveira Mestre Santos, Assistente Administrativa Especialista, requisitada por mais um ano, para exercer funções na Casa Pia de
Lisboa, ao abrigo de Decreto-Lei nº53/2006, de 7 de Dezembro, com
efeitos a 16 de Janeiro de 2008.

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

18 de Janeiro de 2008. — O Director de Serviços de Gestão e Administração, Álvaro Eduardo da Costa Amaral.

Por despacho da vogal do conselho directivo enfermeira Isabel Oliveira
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., de 2 de Agosto de
2007, na sequência do concurso interno geral de acesso para provimento
de dois lugares na categoria de enfermeiro especialista em enfermagem
médico-cirúrgica, a que se reporta o aviso n.º 8801/2006, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 23 Agosto de 2006, e pelo aviso
n.º 1494/2006, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, de
12 de Outubro de 2006, foram nomeadas definitivamente na categoria
de enfermeiro especialista, da especialidade em médico cirúrgica, as
profissionais constantes do despacho n.º 20153/2007, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 170, de 4 de Setembro de 2007, tendo
a candidata Dulce Maria Gonçalves desistido da nomeação do lugar do
quadro de pessoal do Centro de Saúde de Lousada.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 3596/2008
Para além da avaliação genérica prevista na Base XXX da lei de Bases
da Saúde aprovada pela Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto e na alínea c) do

Despacho n.º 3597/2008
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Consequentemente, por despacho da vogal do conselho directivo
enfermeira Isabel Oliveira da Administração Regional de Saúde do
Norte, I. P., de 5 de Dezembro de 2007, foi nomeada definitivamente na
categoria de enfermeiro especialista, da especialidade médico-cirúrgica,
a candidata Deolinda Maria Ribeiro Bessa para o lugar do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Lousada, nos termos do n.º 3 do artigo 11.º e
do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de Novembro, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 412/98, de 30 de Dezembro, conjugados com
o n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.
17 de Janeiro de 2008. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria
Suzete dos Santos Gonçalves.

Sub-Região de Saúde de Braga

11.º José Manuel Timóteo Torres. . . . .
12.º Anabela Curado e Silva Rodrigues .
13.º Augusto Sacramento Martins . . . .
14.º Raul José Piedade Baptista Garcia .
15.º Maria Del Rosário Villarejo Dégano
16.º Maria Helena Pires Silva Gomes . .
17.º António Mendes Carvalho . . . . . .
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14,10
12,08
10,54
10,33
10,30
10,28
10,00

Da homologação da presente lista cabe recurso, com efeito suspensivo, nos termos do n.º 72 do Regulamento a interpor para o Ministro
da Saúde, no prazo de 10 dias úteis, devendo ser apresentado na SubRegião de Saúde de Leiria sita em Av. Heróis de Angola, nº 59, 1.º,
2401-903 Leiria.
14 de Janeiro de 2008. — O Coordenador, Jorge Manuel Silva Pereira.

Despacho n.º 3598/2008
Por despacho de 20 de Novembro de 2007, do Coordenador da Sub-Região de Saúde de Braga, por delegação, foi autorizada a passagem
ao regime de trabalho de dedicação exclusiva (35 horas/semanais) e
disponibilidade permanente, à Assistente Graduada de Saúde Pública
Maria de Fátima Magalhães Dourado, com efeitos a 01 de Dezembro
de 2007.
Não carece de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

21 de Janeiro de 2008. — O Coordenador, José Agostinho Dias de
Castro e Freitas.

Por despacho de 17/01/2008, do Coordenador da Sub-Região de
Saúde de Santarém, no uso da subdelegação de competências, autorizada a nomeação na categoria de Chefe de Secção para o Centro de
Saúde de Tomar, após concurso interno de acesso geral, da candidata
abaixo indicada:

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

(Excluído de fiscalização prévia)

Despacho (extracto) n.º 3599/2008
Por despacho de 15 de Novembro de 2007, do Conselho Directivo
da Administração Regional de Saúde do Centro, IP:
Maria do Céu Pires Manso Monteiro — autorizado o provimento na
categoria de Assessor Principal da carreira Técnica Superior do quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde da Guarda/Serviços de
âmbito Sub-Regional, a extinguir quando vagar, ao abrigo do Estatuto
do Pessoal Dirigente, considerando o exercício de funções dirigentes
como Secretária da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, auferindo
remuneração pelo escalão 1 índice 700.
10 de Janeiro de 2008. — A Coordenadora, Isabel Coelho Antunes.

Sub-Região de Saúde de Leiria

Lista de classificação final
Nos termos do n.º 71 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 de Clínica Geral anexo à Portaria
n.º 47/98 de 27 de Janeiro, publica-se a lista de classificação final do
Concurso interno sub-regional para Assistente/Assistente Graduado
aberto por aviso nº 11553/2006 publicado no DR n.º 208 de 27 de Outubro de 2006, 2.ª série, homologada por Despacho de 4 de Janeiro de
2008, no âmbito de competência delegada:
Valores
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22 de Janeiro de 2008. — O Director de Serviços de Administração
Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira.
Despacho (extracto) n.º 3601/2008
Eurico José Lourenço Calafate, Graça Maria Fernandes Gomes Neves
Teixeira, Rosa Maria Robalo Lourenço Lopes, enfermeiros graduados,
e Madalena Gaspar, enfermeira, a exercer funções no Centro de Saúde
de Tomar — Unidade de Saúde Familiar de Marmelais, por despacho
de 22-11-2007, do Coordenador da Sub-Região de Saúde de Santarém,
autorizada a prorrogação do regime de horário acrescido com início a
29-03-2008 e termo a 30-06-2008.
(Excluído de fiscalização prévia)
22 de Janeiro de 2007. — O Director de Serviços de Administração
Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira.

Aviso n.º 3481/2008
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Despacho (extracto) n.º 3600/2008

Centro de Saúde de Tomar — Lurdes da Nóbrega Freitas Inácio.

Sub-Região de Saúde da Guarda

1.º Denise Alexandre Cunha Velho . . . . . .
2.º Hélder Humberto Alves Lopes Ventura . .
3.º Lúcia Patrícia Santos Valente . . . . . . .
4.º Natália Maria Lourenço Simões . . . . .
5.º Cristina Maria Diniz Joaquim. . . . . . .
6.º Ana Rita Silva Matos Jesus Faustino . . .
7.º Ana Paula Silva Oliveira Marques . . . .
8.º António Manuel Almeida Ramos Cardoso
9.º Aida Cristina Pereira Gradim . . . . . . .
10.º Alexandra Maria Brito Santos Marujo. .

Sub-Região de Saúde de Santarém
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19,26
17,66
17,17
17,15
16,78
16,71
16,08
14,57
14,40
14,20

Sub-Região de Saúde de Setúbal
Aviso n.º 3482/2008
1 — Devidamente homologada pelo Coordenador da Sub-Região
de Saúde de Setúbal, em 11 de Janeiro de 2008, e em cumprimento do
disposto no n.º 2 do artigo 33.º e artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 437/91,
de 8 de Novembro, publica-se a lista de classificação final do Concurso
Interno Geral de Acesso para provimento de três lugares na categoria
de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia, do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, Centros
de Saúde de Alcochete, Barreiro e Cova da Piedade, aprovado pela
portaria n.º 772-B/96, de 31 de Dezembro, autorizado por despacho do
Senhor Coordenador Sub-Regional de Saúde de Setúbal, datado de 19
de Setembro de 2006, publicado pelo Aviso n.º 1312/2007, no Diário
da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de Janeiro de 2007.
Maria Gabriela Antunes Pereira dos Santos — 18,00 valores
Elsa Maria Balseiro da Silva Roça — 17,40 valores
Elsa Patrícia Lopes Brito — 16,90 valores
Isabel Maria Pereira Gomes Dia — 16,25 valores
Maria da Conceição Ferreira da Silva Ponte — 15,85 valores

