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Director do serviço de ortopedia do Hospital de São Gonçalo desde
Maio de 1989.
Consultor de ortopedia e traumatologia em Maio de 1992, após
exame nacional organizado pelo Departamento de Recursos Humanos
da Saúde do Ministério da Saúde no Hospital Geral de Santo António.
Chefe de serviço de ortopedia, após concurso de provas públicas,
desde Abril de 1998.
Director do serviço de ortopedia e traumatologia do Hospital de
São Gonçalo até Novembro de 1997.
Presidente do conselho de administração do Hospital de São Gonçalo desde Dezembro de 1997 até Novembro de 2000.
Chefe de serviço no serviço de ortopedia do Hospital de São Gonçalo até Junho de 2005.
Em Junho de 2005 foi nomeado pelos Ministros das Finanças e
da Saúde presidente do conselho de administração do Hospital São
Gonçalo, S. A., e em Janeiro de 2006 para o mesmo lugar no mesmo
hospital com o estatuto de EPE.
Curriculum vitae (resumo)
Anabela da Conceição Pinelo do Rego, nascida em 1965, natural
da freguesia de Rabal, concelho de Bragança.
Habilitações literárias e académicas:
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, em 1989;
Pós-graduação em Administração Hospitalar pela Escola Nacional
de Saúde Pública, em 1992;
Curso «The health management best practice» pela Universidade
de Lancaster, em Inglaterra em 1998.

Administrador-delegado do Hospital de São Gonçalo — Amarante,
entre Janeiro de 1998 e Dezembro de 2002;
Vogal executivo do conselho de administração do Hospital Padre
Américo — Vale do Sousa, E. P. E., desde Dezembro de 2006.
3 — Formação académica:
Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto
(FEP);
Frequência do mestrado em Contabilidade (desde Outubro de 2005)
na mesma Faculdade.
4 — Frequência de cursos e outras acções de formação:
Curso de gestão financeira e orçamental dos serviços de saúde,
ministrado pelo Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde
(IGIF);
Curso de auditoria financeira dos serviços de saúde, promovido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Saúde (DRHS);
Workshop «A reforma dos sistemas de saúde na Europa Ocidental»,
realizado no Instituto Nacional de Administração (INA);
Seminário «As parcerias público-privadas no sector da saúde», realizado no INA;
Seminário «O sistema de saúde na Bélgica», organizado pela
Câmara de Comércio Luso-Belga-Luxemburguesa, com a colaboração
da Embaixada da Bélgica e da Ordem dos Médicos.
5 — Outros dados de interesse:
Co-autor do livro Gestão Hospitalar — Manual Prático, editado pela
Lidel em Março de 2005.

Actividade e experiência profissional como administradora hospitalar:
De 1992 a 1996 — assessora do conselho de administração do Hospital Distrital de Bragança. Administradora hospitalar responsável
pelo Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental. Responsável pela
execução do protocolo de colaboração na área de ortopedia entre
aquele Hospital e os Hospitais da Universidade de Coimbra;
De 1996 a 2000 — administradora hospitalar no Hospital Sobral
Cid, em Coimbra. Desempenhou as funções de directora do Serviço
de Gestão de Doentes, Aprovisionamento, Financeiros e Serviços
Gerais. Integrou todas as comissões hospitalares, alguns grupos de
trabalho e presidiu a diversos júris de concurso quer de pessoal quer
de aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras;
No âmbito do protocolo de colaboração com o Hospital Infante
D. Pedro — Aveiro, assessorou o conselho de administração desta
unidade, desde 1998 até 2000, em simultâneo com o exercício das
suas funções no Hospital Sobral Cid;
Em 2001 e até Dezembro de 2002 — nomeada administradora-delegada do Hospital São João de Deus, em Vila Nova de Famalicão;
De Janeiro de 2003 a Maio de 2005 desempenhou as funções de
directora do Departamento de Planeamento e Apoio à Gestão do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, S. A.;
De Maio de 2005 até à presente data exerceu as funções de vogal
executiva do conselho de administração do Hospital Padre Américo — Vale do Sousa, E. P. E.
Actividades complementares do exercício da administração hospitalar:
Docência da cadeira de Economia da Saúde no Instituto Jean Piaget,
nos anos de 1994 a 1996, como professora assistente convidada;
Apresentação pública de trabalhos/estudos em congressos e seminários;
Publicação de artigos em revistas e boletins da área da saúde;
Orientação de estágios académicos e trabalho de alunos.
Situação na função pública:
Administradora hospitalar de 3.a classe do quadro de pessoal do
Hospital Padre Américo, Vale do Sousa, E. P. E.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA EDUCAÇÃO
Despacho n.o 25 001/2007
Considerando que, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 54/2000, de 7 de Abril, e por despacho da directora-geral
da Administração e do Emprego Público de 6 de Junho de 2007,
foi Natacha Filipe dos Santos Pereira de Melo afecta ao quadro transitório criado na Direcção-Geral da Administração e do Emprego
Público;
Considerando o interesse manifestado pelo Gabinete de Estatística
e Planeamento da Educação na integração da referida funcionária
no quadro único de pessoal dos serviços centrais, regionais e tutelados
pelo Ministério da Educação:
Ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 54/2000, de 7 de Abril, determina-se:
1 — A integração da funcionária em lugar a acrescer automaticamente ao quadro único de pessoal dos serviços centrais, regionais
e tutelados pelo Ministério da Educação com afectação ao Gabinete
de Estatística e Planeamento da Educação na seguinte situação
jurídico-funcional:
Nome — Natacha Filipe dos Santos Pereira de Melo;
Carreira — técnica superior;
Categoria — técnico superior de 2.a classe;
Escalão/índice — 1/400.
2 — A integração produz efeitos a 29 de Junho de 2007.
12 de Outubro de 2007. — O Secretário-Geral do Ministério da
Educação, João Batista. — A Directora-Geral da Administração e do
Emprego Público, Teresa Nunes.

Curriculum vitae

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Nome — Victor Manuel da Silva Macedo;
Naturalidade — Vila Chã do Marão, Amarante;
Data de nascimento — 28 de Outubro de 1969;
Estado civil — casado;
Nacionalidade — portuguesa;
Morada — Urbanização de Rascões, lote 20, Cepelos,
4600-115 Amarante, telefone: 255437506, telemóvel: 913554001,
e-mail: vitor macedo⍩portugalmail.com.

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

1 — Identificação:

2 — Experiência profissional:
Responsável pelas áreas administrativa e financeira, contabilidade
de gestão e certificação da qualidade de diversas empresas;

Despacho (extracto) n.o 25 002/2007
Por despacho de 25 de Julho de 2007 do director-geral de Política
de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo despacho n.o 15 781/2007, de 8 de Março, do Secretário de Estado da
Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 140, de 23 de Julho de 2007, e nos termos
do artigo 4.o do estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto
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no n.o 4 do artigo 6.o do mesmo estatuto, e encontrando-se verificados
os requisitos nele previstos, foi prorrogado por um período de 48
dias, com início em 20 de Abril de 2007, a comissão do tenente-coronel
INF 04257987, João Alberto Gonçalves Domingos, no desempenho
das funções de assessor técnico do projecto n.o 2, «Instituto Superior
de Ensino Militar», no âmbito da cooperação técnico-militar com
a República de Angola.
3 de Outubro de 2007. — O Subdirector-Geral, Mário Rui Correia
Gomes.
Despacho (extracto) n.o 25 003/2007
Por despacho de 25 de Julho de 2007 do director-geral de Política
de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo despacho n.o 15 781/2007, de 8 de Março, do Secretário de Estado da
Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da
República 2.a série, n.o 140, de 23 de Julho de 2007, e nos termos
do artigo 4.o do estatuto dos militares em acções de cooperação
técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 238/96, de 13 de Dezembro, foi nomeado o major
ADMIL 06207184, António Manuel Pereira Baptista, por um período
de 275 dias, com início em 22 de Março de 2007, para desempenhar
funções de assessoria técnica no âmbito do Projecto n.o 2, «Instituto
Superior de Ensino Militar», inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.
18 de Outubro de 2007. — O Subdirector-Geral, Mário Rui Correia
Gomes.
Despacho (extracto) n.o 25 004/2007
Por despacho de 25 de Julho de 2007 do director-geral de Política
de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo despacho n.o 15 781/2007, de 8 de Março, do Secretário de Estado da
Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 140, de 23 de Julho de 2007, e nos termos
do artigo 4.o do estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 238/96, de 13 de Dezembro, foi nomeado o tenente-coronel MAT 07276886, Arlindo Neves Lucas, por um período
de 365 dias, com início em 22 de Março de 2007, em substituição
do tenente-coronel INF 04257987, João Alberto Gonçalves Domingos,
para desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito do Projecto
n.o 2, «Instituto Superior de Ensino Militar», inscrito no Programa
Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.
18 de Outubro de 2007. — O Subdirector-Geral, Mário Rui Correia
Gomes.

Instituto de Defesa Nacional
Louvor n.o 573/2007
Por despacho do director do IDN, tenente-general Aníbal José
Rocha Ferreira da Silva, foi concedido, em 24 de Março de 2007,
o seguinte louvor:
Louvo o coronel de infantaria NIM 03722781, Manuel da Silva,
pela forma muito digna e proficiente como ao longo de quase quatro
anos serviu na Delegação do Norte do Instituto da Defesa Nacional.
Possuidor de elevados dotes de carácter, de qualidades humanas e
profissionais, demonstrados na forma muito competente como cumpriu todas missões que lhe foram cometidas no âmbito da vida desta
Delegação do IDN, soube constantemente dar resposta cabal e oportuna às solicitações que lhe foram feitas, tornando-se num precioso
auxiliar da acção da direcção do IDN.
Nas actividades que desenvolveu, cabe destacar as relacionadas com
o apoio ao bom funcionamento dos cursos de defesa nacional e as
de coordenação e de apoio logístico aos múltiplos seminários e conferências realizadas no âmbito das «Conferências do Castelo». Neste
campo, releva-se o modo afável como sempre timbrou o seu relacionamento com as entidades, nacionais e estrangeiras, convidadas
para participarem nestes importantes eventos do Norte do País e,
bem assim, a maneira eficiente como se relacionava com a Universidade do Porto e a Universidade Católica, na procura dos meios
e dos locais que possibilitassem a realização daqueles eventos nas
melhores condições.
Trabalhador incansável, acompanhou com muita atenção todas as
actividades dos diferentes cursos de defesa nacional, tendo, por sua
própria iniciativa, desenvolvido importante investigação sobre toda
a problemática relacionada com os conflitos de natureza assimétrica.
Conhecedor privilegiado desta temática de grande actualidade, o coronel Manuel da Silva apoiou e orientou dedicadamente os auditores
de diferentes cursos de defesa nacional, fornecendo-lhes dados, escla-

recendo situações, acompanhando diligentemente os autores de trabalhos que se estavam a produzir, ou intervindo com muito acerto
nas diferentes realizações levadas a efeito sobre estes assuntos de
grande actualidade.
Tendo, durante a sua permanência nesta Delegação, frequentado
o curso de defesa nacional, jamais deixou de realizar todas as outras
tarefas que lhe estavam confiadas, fazendo-o inúmeras vezes para
além das horas normais de trabalho, dando nota de abnegada dedicação, lealdade, sentido do dever e espírito de missão, virtudes que
sempre timbraram o seu honrado proceder.
Militar muito correcto e educado, disciplinado e disciplinador, que
cultiva em alto grau as virtudes militares, o coronel Manuel da Silva
uma vez mais creditou-se como um oficial de escol, que assume com
pundonor e brio todas as missões que lhe forem confiadas, sabendo
ocupar os cargos da maior responsabilidade e risco, pela preparação
que possui, pela afirmação constante de firmeza de convicções e de
coragem moral, pelo que muito me apraz, por ser de inteira justiça,
considerar os serviços prestados ao IDN pelo coronel Manuel da Silva
como relevantes, distintos e de muito mérito.
27 de Junho de 2007. — A Directora dos Serviços Administrativos
e Financeiros, Maria Filomena Gabriel.
MARINHA

Instituto Hidrográfico
Despacho (extracto) n.o 25 005/2007
Por despacho do vice-almirante director-geral do Instituto Hidrográfico de 17 de Outubro de 2007, Francisco José Araújo de Sousa
foi nomeado, precedendo concurso e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental da 2.a Delegação da Direcção-Geral
do Orçamento, em lugar de técnico de informática de grau 3, nível 1,
da carreira de técnico de informática do quadro do pessoal civil do
Instituto Hidrográfico, com efeitos a partir da data da aceitação.
(Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Outubro de 2007. — O Director dos Serviços de Apoio, João
Manuel Figueiredo de Passos Ramos, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho (extracto) n.o 25 006/2007
Por despacho do vice-almirante director-geral do Instituto Hidrográfico de 17 de Outubro de 2007, Helena Maria Rodrigues da Costa
Julião foi nomeada, precedendo concurso e obtida confirmação de
declaração de cabimento orçamental da 2.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, em lugar de técnico superior principal (estudos
e apoio à decisão), da carreira de técnico superior, do quadro do
pessoal civil do Instituto Hidrográfico, com efeitos a partir da data
da aceitação. (Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Outubro de 2007. — O Director dos Serviços de Apoio, João
Manuel Figueiredo de Passos Ramos, capitão-de-mar-e-guerra.

Superintendência dos Serviços de Pessoal
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos e Praças
Despacho n.o 25 007/2007
Por despacho de 11 de Outubro de 2007, por subdelegação do
contra-almirante director do Serviço de Pessoal, promovo por diuturnidade ao posto de primeiro-sargento da classe de condutores de
máquinas, ao abrigo da alínea d) do artigo 262.o e do n.o 3 do artigo 62.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto) o militar 159382, segundo-sargento
CM José Manuel Moreira Rodrigues (no quadro), a contar de 1 de
Outubro de 2007, data a partir da qual lhe conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo
com a alínea a) do n.o 1 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2
do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 414381, primeiro-sargento CM António José Videira Taveira, e à direita do
410882, primeiro-sargento CM Davide Jorge Cabrita Barreira.
11 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, José António
Peixoto de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra.

