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Diplomado pela Escola Nacional de Saúde Pública em 1981.
Professor Auxiliar Convidado de Economia de Saúde do Grupo de 

Disciplinas de Ciências Sociais em Saúde na Escola Nacional de Saúde 
Pública, Universidade Nova de Lisboa. Contratado como assistente 
em 1987.

Entre 1981 e 1997, Administrador Hospitalar, consultor internacional 
e nacional. Realizou diversos estudos económicos de medicamentos para 
várias companhias farmacêuticas e estudos económicos e de organização 
de unidades privadas de prestação de cuidados de saúde (hospitais e 
clínicas ambulatórias).

Consultor da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo em 1996/1997.

Subdiretor -geral da Direção -Geral da Saúde em 1997.
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão do Fundo 

Social Europeu em 2000/2001.
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Adminis-

tração, IP em 2009/2012.
Presidente do Conselho de Administração do Instituto Português de 

Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, desde 2012.
Funções governamentais exercidas:

XVII Governo Constitucional — Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde — 2008/2009

XVII Governo Constitucional — Secretário de Estado da 
Saúde — 2005/2008

XIV Governo Constitucional — Secretário de Estado da 
Saúde — 2001/2002

XIII Governo Constitucional — Secretário de Estado da 
Saúde — 1997/1999.

Áreas de Especialidade: Economista de Saúde especializado em or-
ganização, gestão e financiamento de serviços de saúde, em avaliação 
económica de programas e tecnologias de saúde e em políticas e admi-
nistração de sistemas de saúde. Administrador Hospitalar, sendo, nestas 
áreas, autor de vários artigos publicados em livros e revistas técnicas 
da especialidade.

207774465 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 5716/2014
Por Despacho n.º 5878 de 16 de dezembro de 2013, do Secretário de 

Estado da Administração Publica, Dr. Hélder Rosalino, foi autorizada 
a rescisão por mútuo acordo, ao abrigo da Portaria n.º 221 -A/2013, 
de 08 de julho, à assistente técnica — Susana Magalhães Loubet, do 
Departamento de Gestão e Administração Geral — Unidade de Gestão 
Financeira, com efeitos a 31 de dezembro de 2013.

4 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Ma-
nuel Castanheira de Oliveira.
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 Despacho n.º 5717/2014
Por Despacho n.º 5533 de 12 de dezembro de 2013, do Secretário de 

Estado da Administração Publica, Dr. Hélder Rosalino, foi autorizada 
a rescisão por mútuo acordo, ao abrigo da Portaria n.º 221 -A/2013, de 
08 de julho, ao assistente operacional — José Alberto Pinto Silveira, do 
Departamento de Gestão e Administração Geral — Unidade de Aprovi-
sionamento, com efeitos a 31 de dezembro de 2013.

4 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Ma-
nuel Castanheira de Oliveira.
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 Despacho n.º 5718/2014
Por despacho nº 4802 de 03 de dezembro de 2013, do Secretário de 

Estado da Administração Publica, Dr. Hélder Rosalino, foi autorizada 
a rescisão por mútuo acordo, ao abrigo da Portaria nº. 221 -A/2013, 
de 08 de julho, ao assistente operacional – António Maximiano Alves 
Silva, do Gabinete de Instalações e Equipamentos, com efeitos a 31 de 
dezembro de 2013.

04 -04 -2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.
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 Despacho n.º 5719/2014
Por Despacho n.º 5885, de 16 de dezembro de 2013, do Secretário de 

Estado da Administração Publica, Dr. Hélder Rosalino, foi autorizada a 
rescisão por mútuo acordo, ao abrigo da Portaria n.º 221 -A/2013, de 08 
de julho, à assistente técnica — Maria Helena Lopes Jorge, do Agru-
pamento de Centros de Saúde do Douro II — Douro Sul, com efeitos a 
31 de dezembro de 2013.

4 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Ma-
nuel Castanheira de Oliveira.
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 Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 5455/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 17/01/2014 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Maria do Carmo 
Campos Silva Raposeira concluiu com sucesso o período experimental, 
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I.P., para desempenho de funções na categoria de 
assistente técnico, da carreira de assistente técnico, no ACES Lezíria, 
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

29 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P, 
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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 Aviso (extrato) n.º 5456/2014
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se publica a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal, para o preenchimento 
de 1 posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, (ju-
rista) na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 12828/2013, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 203, de 21 de outubro de 2013, na sequência 
da homologação.

Lista de ordenação final dos candidatos

Procedimento concursal — Um técnico superior (jurista)

Aviso n.º 12828/2013 

Nome

Classificação nos 
métodos de seleção

Classificação 
final

AC EPS

Maria da Luz da Costa Gonçalves Taveira 8,00 – a)

a) Candidata excluída por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores no método de 
seleção de avaliação curricular.

 2 — A presente lista será afixada na ARSLVT, I. P., sita Av. dos Es-
tados Unidos da América n.º 75, e ficará também disponível na página 
eletrónica da ARSLVT, I. P., em www.arslvt.min -saude.pt.

3 — Nos termos do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, da homologação da lista unitária de ordenação final deste 
concurso, cabe recurso hierárquico ou tutelar.

1 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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 Aviso (extrato) n.º 5457/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,IP de 

15/11/2013 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do 
artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que, 




