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no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 12 de março de 2013, foi 
celebrado em 16 de dezembro de 2013, contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, com José Manuel Brito e Silva, 
colocado na 2.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 15, da 
carreira e categoria de técnico superior, com efeitos à data da referida 
celebração.

9 de janeiro de 2014. — O Secretário -Geral, Rui Dias Fernandes.
207522773 

 Direção-Geral de Política do Mar

Despacho n.º 913/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 
do artigo n.º 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se 
público que, obtida a anuência do serviço de origem, e parecer 
prévio favorável de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração 
Pública, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
interna na categoria do Técnico Superior Paulo Jorge Viegas de 
Carvalho Machado, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro e n.º 3 do artigo 53.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 
de dezembro, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do disposto no n.º 3 
do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com efeitos 
a 1 de janeiro de 2014, integrando, assim, um posto de trabalho 
do mapa de pessoal desta Direção -Geral e sendo posicionado na 
9.ª posição remuneratória, nível remuneratório 42.º da tabela remu-
neratória única, mantendo o mesmo posicionamento remuneratório 
detido no Quadro Regional da Ilha do Faial, afeto à Secretaria 
Regional do Ambiente e do Mar da Região Autónoma dos Açores, 
o serviço de origem.

9 de janeiro de 2014. — O Diretor -Geral, João Fonseca Ribeiro.
207529504 

Data de nascimento: 16 de fevereiro de 1973.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa em julho de 1996, com a média de 13 valores;
Pós -Graduação em Prática Forense e Assessoria Jurídica de Empre-

sas pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa em 
outubro de 2000, com a média de 12 valores;

Aprovação na fase curricular do Curso de Aperfeiçoamento condu-
cente ao Mestrado em Ciências Jurídico -Empresariais da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, com a média de 14 valores, no ano 
letivo de 2000 -2001;

Pós -Graduação em “Direito do Urbanismo e da Construção” na Fa-
culdade de Direito de Lisboa com a média final de 16 valores no ano 
letivo 2011/2012.

Atividade profissional:
Estágio de advocacia pelo Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos 

Advogados com a classificação final de “Bom” de 1996 a 1998.
Exercício da advocacia e da consulta jurídica no escritório “César 

Pratas Advogados” de setembro de 1996 a maio de 2001;
Técnica Superior Jurista no Departamento de Recursos Humanos 

da Câmara Municipal de Lisboa — de 01 de maio de 2001 a fevereiro 
de 2003;

Assessora Jurídica do Diretor Municipal de Serviços Centrais da 
Câmara Municipal de Lisboa — de fevereiro a março de 2003;

Assessora Jurídica do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, de 
março de 2003 a março de 2005;

Advogada no Departamento Jurídico da Câmara Municipal de Lis-
boa — desde 16 de março de 2005 a 03 de janeiro de 2006;

Chefe de Divisão de Assessoria Jurídica ao Urbanismo do Depar-
tamento Jurídico da Câmara Municipal de Lisboa de 03 de janeiro 
de 2006 (despacho 23/P/2006 de 03 de janeiro de 2006, publicado 
no Boletim Municipal n.º 623 de 26 de janeiro de 2006) até 09 de 
maio de 2008;

Assessora Jurídica do Diretor Municipal de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Lisboa de 12 de maio de 2008 a 31 de janeiro 
de 2010;

Assessora Jurídica de Grupo de Vereação na Câmara Municipal de 
Lisboa desde 01 de fevereiro de 2010 até 13 de setembro de 2013.

Experiência profissional mais relevante — no âmbito das funções 
e cargos dirigentes exercidos na Administração Pública desenvolveu 
atividades no domínio das áreas de:

Acompanhamento presencial das reuniões de Câmara;
Elaboração de relatórios acerca das propostas em matéria urbanística, 

patrimonial, ambiental e recursos humanos;
Redação das declarações de voto e votos de vencido;
Acompanhamento de todo o contencioso da CML em matéria urba-

nística, ambiental e patrimonial;
Emissão de pareceres nas mesmas áreas de atividade.

207526556 

 Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 65/2014
Considerando que:
Em 01 de julho de 2012 entrou em vigor o Decreto -Lei 

n.º 135/2012, de 29 de junho, que aprovou a Lei Orgânica do Ins-
tituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., tendo os 
seus estatutos sido aprovados pela Portaria n.º 353/2012, de 1 de 
outubro, e ainda criadas as unidades flexíveis pela deliberação 
n.º 287/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 
1 de fevereiro, e pela deliberação n.º 1122/2013, publicada no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 97, de 21 de maio, alterada pela delibe-
ração n.º 1124/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 97, de 21 de maio;

É necessário nomear o dirigente do Gabinete de Apoio Jurídico, por 
forma a assegurar o regular funcionamento dos serviços;

A Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, estabelece 
que o exercício de cargos dirigentes pode ser exercido, em regime de 
substituição, nos casos de vacatura de lugar;

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, 
de 15 de janeiro, e no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, ambas na sua redação atual, o conselho diretivo deliberou, 
em reunião de 22 de agosto de 2013 por unanimidade, nomear, 
no cargo de chefe de divisão do Gabinete de Apoio Jurídico, em 
regime de substituição, por urgente conveniência de serviço e com 
efeitos reportados a 16 de setembro de 2013, a licenciada Sandra 
Sofia Brandão Neves, técnica superior afeta ao mapa de pessoal 
do Município de Lisboa, a qual reúne os requisitos legais e é de-
tentora de aptidão técnica para o exercício de funções de direção 
e de coordenação.

29 de agosto de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, João Rosa.

ANEXO

Nota Curricular
Gabinete de Apoio Jurídico
Nota curricular — Sandra Sofia Brandão Neves

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 914/2014
O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa criado pela Portaria 

n.º 1373/2007, de 19 de outubro, é uma pessoa coletiva de direito pú-
blico, dotado de autonomia administrativa e financeira e património 
próprio, mantendo a natureza específica de hospital do setor público 
administrativo.

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 188/2003, de 20 de agosto, o Conselho de Administração é composto 
pelo presidente e um ou dois vogais, como membros executivos, e como 
membros não executivos, pelo diretor clínico e pelo enfermeiro -diretor 
que formam a respetiva direção técnica.

Atendendo a que os atuais membros do conselho de administração 
cessaram o respetivo mandato em 31 de dezembro de 2013, torna -se 
agora necessário proceder à nomeação de um novo conselho de ad-
ministração.

Assim:
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1, 4 e 5 do ar-

tigo 5.º, no n.º 1 do artigo 12.º e no n.º 1 do artigo 13.º, todos do 
Decreto -Lei n.º 188/2003, de 20 de agosto, são nomeados, em comis-
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são de serviço, para exercer funções no conselho de administração 
do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, os seguintes membros 
cujo perfil e aptidão para os cargos são evidenciados na respetiva 
sinopse curricular que se anexa ao presente despacho, dele fazendo 
parte integrante:

a) Licenciada Isabel Maria Esperança Paixão, no cargo de presidente 
do conselho de administração;

b) Licenciada Sandra Maria Silveira, no cargo de vogal executiva;
c) Licenciado José António da Costa Salgado, no cargo de diretor 

clínico;
d) Licenciado Caetano Luís Mendes Galhanas, no cargo de enfermeiro-

-diretor.

2 — O nomeado José António Costa Salgado fica autorizado a 
exercer a atividade de docência em acumulação com as funções de 
diretor clínico.

3 — Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 71/2007, de 27 de março, republicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 8/2012, de 18 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 2/2012, de 25 de janeiro, a Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente sobre 
as presentes nomeações.

4 — O presente despacho reporta os seus efeitos ao dia 1 de janeiro 
de 2014.

9 de janeiro de 2014. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

Síntese Curricular

Nome: Isabel Maria Esperança Paixão
Data de nascimento: 8 de abril de 1961.
Naturalidade: Torres Novas.
Nacionalidade: Portuguesa.
Residência: Lisboa.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Economia, ISE, 1985.
2011 — Até à presente data — Presidente do Conselho de Adminis-

tração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.
2007 -2010 — Vogal executiva do Conselho de Administração do 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.
2007 — Vogal executiva do Conselho de Administração dos Hospitais 

Júlio de Matos e Miguel Bombarda.
2002 -2007 — Assessora principal do quadro do IGIF (actual ACSS), 

desempenhou funções de assessoria técnica ao Presidente do Conselho 
de Administração, nomeadamente na conceção e acompanhamento do 
processo de transformação dos hospitais em sociedades anónimas de 
capitais públicos e na preparação e modelação de unidades hospitalares 
em regime de parceria público -privada.

2001 -2002 — Administradora -delegada do Hospital do Espírito 
Santo — Évora.

1998 -2001 — Administradora -delegada do Hospital Júlio de 
Matos.

1995 -1998 — Diretora de Serviços de Gestão Financeira do Hospital 
de São Francisco Xavier.

1993 -1995 — Chefe de divisão do IGIF, responsável pela execu-
ção do orçamento do SNS, no âmbito da gestão de tesouraria, fluxos 
financeiros e elaboração do orçamento e conta de gerência do SNS. 
Manteve a coordenação das atividades inerentes ao grupo de serviços 
psiquiátricos.

1988 -1993 — Técnica superior do quadro do DGFSS (atual ACSS), 
responsável pelo grupo de serviços psiquiátricos e temporariamente 
pelos serviços autónomos e escolas de enfermagem.

Integrou vários grupos técnicos de trabalho de que destaca:
2007 -2013 — Assessora do Programa Nacional para a Saúde 

Mental.
2006 -2007 — Membro do Núcleo Executivo da Comissão Nacional 

para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental.
1997 -2001 — Membro do grupo coordenador de saúde mental da 

ARSLVT.
1997 -2000 — Colaboradora da Agência de Acompanhamento da 

ARSLVT.
1993 — Membro de equipa de auditoria a instituições hospita-

lares.
Concluiu, em 2010, o Programa de Alta Direção de Instituições de 

Saúde da AESE.

Currículo
Sandra Maria Silveira
Residência em Lisboa
28 de junho de 1961
Habilitações Académicas
Licenciatura Direito

Outras habilitações
Curso Pós -Graduação em Administração Hospitalar
Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde da AESE

Experiência Profissional
Desde fevereiro de 2007 até à presente data tem vindo a exer-

cer funções de vogal executiva do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e desde 1992, tem vindo 
a exercer funções de Administração Hospitalar em hospitais distri-
tais, centrais e especializados, nomeadamente, Hospital Reynaldo 
dos Santos, Hospital de São José, Maternidade Alfredo da Costa, 
Hospital Júlio de Matos, Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. 
Desempenhou ainda as funções como Delegada da ARSLVT, no 
Hospital Fernando da Fonseca. Manteve uma colaboração com 
o Hospital Nossa Senhora do Rosário, para a implementação e 
desenvolvimento de um Sistema de Informação para a Gestão, 
integrou o Painel de Consultores da Agência de Contratualização 
dos Serviços de Saúde e o Grupo de Trabalho para a 3.ª Revisão 
e Atualização do Plano de Contabilidade Analítica dos Hospitais, 
coordenado pelo IGIF.

Trabalhos Publicados:
“A importância dos GDHs” — 1992,“Comunicação e Sistema de 

Informação”,“Estatística”, “Indicadores de Atividade Hospitalar”, 
“Sistema de Informação no HNSR”. Apresentações em Seminários 
e Conferências e Ações de Formação Realizadas: — “Estatística de 
Produção Hospitalar”, Jornadas Nacionais de Administrativos na 
Saúde; “Gestão de Projetos” H. D. E; “Planeamento e Programação 
em Serviços de Saúde”, HNSR; “Gestão Financeira e Produtivi-
dade”, Ordem dos Médicos; “Principais Indicadores de Atividade 
Hospitalar” e “Gestão nas Organizações” HNSR; “Planeamento e 
Projeto “Hospital de Ovar; “Gestão dos Centros de Saúde” Açores; 
“Módulo Estatística” Curso de Investigação em Enfermagem; “Sis-
tema de Informação para a Gestão no HNSR” e “Importância do 
Registo da Atividade Hospitalar e Faturação” — Visita de Estudo 
de Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde ISCTE;”Estatística 
Hospitalar”, Hospital Júlio de Matos; “Estatística dos Serviços de 
Saúde”, Hospital de Serpa.

Curriculum vitae
José António da Costa Salgado, nascido em Lisboa a 29 de agosto 

de 1957
1975/1981 — Licenciatura em Medicina na FCML da UNL.
1982/1984 — Internato Geral no H. D. Santarém e Interno Voluntário 

de Psiquiatria (1984)
1985/1989 — Internato de Psiquiatria H. M. Bombarda (Exames: 

Internato de Psiquiatria — Muito Bom c/Distinção — 18,44 Valores e 
à O. M. — Aprovado por Unanimidade c/ Distinção)

1990 — Colocação no C. S. Mental Santarém (desde 1992 D. P. S. 
M. do H. D. Santarém)

1991/1994 — Colabora com a ARS de Santarém na formação dos 
Clínicos Gerais do Distrito, cria a Cons. de Psico -Oncologia e Sexologia, 
colabora na reformulação da P. de Ligação e reorganiza a Consulta de 
Alcoologia do H. D. Santarém

1996 — Cria o H. Dia de Psiquiatria (HDS); — Concurso de Con-
sultor de Psiquiatria — Aprovado

1998 a 2000 — Transita para o Hospital Miguel Bombarda após 
concurso

2000 a 2007 — Chefe de Serviço de Psiquiatria e Diretor do Dep. 
Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Distrital de Santarém. Reorga-
nizou o DPSM criando novas valências.

2007 -2012 — Chefe de Serviço de Psiquiatria do H. M. Bombarda, 
diretor do Setor L do CHPL, co -diretor da Psiquiatria Geriátrica, Clínica 
Lisboa Cidade e da equipa de apoio domiciliário PRETRARCA (Preve-
nir e Tratar em Casa). Adjunto do Diretor Clínico do CHPL (2011/12) 
2013 — janeiro — Nomeado Diretor Clínico do CHPL

Outras atividades de interesse curricular
Presidente do Conselho Distrital de Santarém da Ordem dos Médicos 

(triénio 2008 -2010)
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Diretor Clínico da Clínica Psiquiátrica de S. José em Lisboa
Docente de Psicopatologia da E. S. de Saúde de Santarém (1987 -2011)
Assistente Convidado de Psiquiatria da FCML da UNL (2013)
16.º PADIS (Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde) da 

AESE (2012)
Frequência do Mestrado em Saúde Mental da F. C. M. Lisboa (tese 

em elaboração)
Júri de Concursos para assistente hospitalar e chefe de serviço) de 

Psiquiatria (total de 11)
Terapeuta Sexual (S. P. S. C.) e membro do Cons. Científico Soc. 

Portuguesa de Menopausa
II Curso sobre Introdução à Administração de Serviços de Saúde 

Mental
Membro da McLean’s Hospital International Society (Boston, EUA)
Participação em comissões organizadoras de eventos científicos 

nacionais tendo 43 comunicações em congressos e 6 trabalhos pu-
blicados

Co -fundador e presidente da Direção durante vários anos de duas IPSS 
(FARPA - para doenças psiquiátricas de evolução prolongada) e Ludoteca 
da Chamusca — integração social de crianças e jovens

Curriculum vitae

Nome: Caetano Luís Mendes Galhanas
Nacionalidade: Portuguesa
Data de nascimento: 16 de agosto de 1963
Cartão de Cidadão: 06624274
Membro da Ordem dos Enfermeiros com o n.º 5 -E -20937.
Experiência Profissional:
Enfermeiro -Diretor do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa desde 

dezembro de 2007.
Enfermeiro -Diretor dos Hospitais de Júlio de Matos e Miguel Bom-

barda de março de 2007 a dezembro de 2007.
Enfermeiro -Diretor do Hospital de Júlio de Matos de 2006 a março 

de 2007.
Enfermeiro -Supervisor no Hospital de Júlio de Matos, de 2004 a 2008, 

integrando a Direção de Enfermagem.
Enfermeiro -Chefe no Hospital de Júlio de Matos, de 2000 a 2004, 

coordenando unidade de internamento de utentes agudos.
Enfermeiro Especialista no Hospital de Júlio de Matos, de 1999 a 

2000, integrando um projeto de Saúde Mental comunitária em Mafra 
e Torres Vedras.

Enfermeiro Graduado no Hospital de Júlio de Matos, de 1992 a 
1999.

Enfermeiro no Hospital de S. José de 1986 a 1992.

Formação:
Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, 2009, na AE-

SE — Escola de Direção e Negócios.
Licenciatura em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, 1998.
Bacharelato em Enfermagem, 1985.

Aptidões e competências de organização e gestão:
Colaboração na Assistência Médica da EXPO 98, em regime de 

consultoria na organização do projeto na vertente de assistência de 
enfermagem psiquiátrica.

Aptidões e competências de formação:
Colaboração com a Escola Superior de Enfermagem de S. Vicente 

de Paulo, de 1999 a 2006, como professor convidado, na área da enfer-
magem de Saúde Mental e Psiquiátrica.

207536519 

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

Deliberação (extrato) n.º 66/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regio-

nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 19 de dezembro de 
2013 — Ata n.º 81 e nos termos previstos no n.º 2 do artigo 16.º da 
Portaria n.º 251/2011, de 24 de julho, a Senhora Dra. Paula Maria Bro-
eiro Gonçalves, assistente graduada da carreira especial médica, área de 
medicina geral e familiar, cessa a nomeação do cargo de Coordenadora 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências

Despacho n.º 915/2014

Considerando que a Orgânica do Serviço de Intervenção nos Com-
portamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), aprovada pelo 
Decreto -Lei n.º 17/2012, de 26 de janeiro, prevê no artigo 9.º que aos 
chefes de equipas multidisciplinares é atribuído um estatuto remunera-
tório equiparado a chefe de divisão;

Considerando que o número máximo de equipas multidisciplina-
res foi alvo de fixação através da Portaria n.º 154/2012, de 22 de 
maio, e que através do Despacho n.º 328/2014, de 08 de janeiro, 
foi constituída a Equipa Multidisciplinar para os Sistema de Infor-
mação (EMSI);

Designo o licenciado Francisco Manuel Abelho Bolas, Especialista 
de Informática, nível 2, grau 1, do mapa de pessoal do Serviço de In-
tervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), 
como chefe da Equipa Multidisciplinar para os Sistema de Informação 
(EMSI), dado ser detentor de aptidão e competência técnica para o 
exercício de tais funções, como decorre da sinopse curricular anexa ao 
presente despacho.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 01 de janeiro 
de 2014.

8 de janeiro de 2014. — O Diretor -Geral, João Castel -Branco 
Goulão.

Sinopse Curricular

Francisco Manuel Abelho Bolas
Habilitações académicas: Licenciatura em Informática Empresarial 

pela Universidade Internacional
Atividade Profissional:

Ministério da Saúde julho 2012 até à presente data:
Coordenador técnico da área de informática novembro de 2005 — ju-

nho 2012
Especialista de Informática
Entidade Privada
VP Software, L.da junho de 2000 -outubro de 2005
Analista/Programador

Outras Atividades:
Formador TIC;
Participação em júris de concursos;
Participação em diversas formações:
Oracle Discoverer
Base de Dados Oracle (SQL e PL/SQL)
Workshop Oracle Database
Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
Interoperabilidade na AP
Desenho e implementação de Web Services
Formação Pedagógica de Formadores
M 2565 — Developing Microsoft.NET Applications for Win-

dows
M 2310 — Developing Web Applications Using Microsoft Visual 

Studio.NET
M 1905 — Building XML Based Web Applications
M 2389 — Developing Applications Using ADO.NET for Microsoft 

SQL Server 2000
M 2073 — Programming a Microsoft SQL Server 2000 Data-

base
M 2090 — Modeling Business to Create a Database Using Microsoft 

Visual Studio
M 2710 — Analyzing Requirements and Defining NET Solutions 

Architecture
Fox Pro 6.0

207526086 

do Internato de Medicina Geral e Familiar da ARSLVT, com efeitos a 
31 de dezembro de 2013.

8 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Ema-
nuel Ventura Alexandre.

207526175 




