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Nacionalidade: Portuguesa.
Naturalidade: Alvalade, Lisboa.
Formação Académica: Licenciada em Matemática Aplicada pela 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2003); Pós -graduada 
em Farmacoepidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa.

Experiência Profissional: Entre 2003 e 2006 desempenhou funções 
no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa na área da informação 
e monitorização do medicamento em meio hospitalar. Colaborou no 
desenvolvimento de sistemas de monitorização e controlo de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica, consultas e movimento 
assistencial.

Em 2006 integrou o INFARMED — Autoridade Nacional do Medica-
mento e Produtos de Saúde, I. P. ficando responsável pela monitorização 
do mercado de medicamentos e produtos de saúde em ambulatório e 
meio hospitalar. Desde então desenvolveu vários estudos em áreas 
críticas da despesa com medicamentos com especial enfoque para a 
política de genéricos, o sistema de preços de referência, a prescrição 
eletrônica e por DCI, as revisões de preços, margens de comercialização 
e acessibilidade ao medicamento. Realizou diversos estudos sobre a 
sustentabilidade do sistema de saúde, nomeadamente estudos de impacto 
de medidas de política.

Mais recentemente exerceu atividade na área do financiamento e 
avaliação económica de medicamentos, preços e comparticipações (He-
alth Technology Assessment) colaborando em alguns projetos do WHO 
Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement 
Policies.

Palestrante nacional e internacional tem publicados diversos trabalhos 
e artigos na área do medicamento.

Membro do EuroDURG (European Drug Utilisation Group) participou 
em vários estudos internacionais sobre políticas de saúde, nomeadamente 
o uso racional do medicamento. Foi representante nacional, entre 2009 
e 2014, do grupo europeu ESAC — European Surveillance of Antimi-
crobial Consumption, coordenado pelo ECDC — European Centre for 
Disease Prevention and Control.
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 Despacho n.º 6579/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.2, no n.º 2 

do artigo 4.2, nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-
Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como adjunta do meu gabinete, 
atualmente a exercer funções como técnica especialista desde 1 de janeiro 
de 2012, a licenciada Maria Eugénia Melo de Almeida Pires.

2 — Nos termos do artigo 12.2 do mesmo Decreto-Lei a nota cur-
ricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho que 
produz efeitos a 12 de maio de 2014.

3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

12 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

ANEXO

Nota curricular
Maria Eugénia Melo de Almeida Pires
Data de nascimento/naturalidade — 11 de junho de 1951, Lisboa.
Habilitações académicas: Licenciatura em Economia, Instituto Su-

perior de Economia, Universidade de Lisboa, 1973 (classificação final 
de 14 valores); Mestrado em Economia Financeira, Universidade de 
Londres (classificação final de Muito bom com distinção).

Situações profissionais anteriores: Assessora do Secretário de Es-
tado da Saúde (1 de janeiro de 2012); Diretora-geral do Orçamento (de 
maio de 2010 a dezembro de 2011); Adjunta do Secretário de Estado 
Adjunto e do Orçamento (de junho de 2007 a junho de 2009); Subdi-
retora-geral de Estudos e Previsão (de maio de 2004 a maio de 2007); 
Diretora de serviços, em regime de substituição, de Estudos Monetários 
e Financeiros da Direção-Geral de Estudos e Previsão do Ministério das 
Finanças; Técnica economista assessora na Direção-Geral de Estudos e 
Previsão, Ministério das Finanças (2000 -2001); Macroeconomista no 
Programa de Gestão Económica, projeto das Nações Unidas executado 
pelo Governo de Moçambique (1996-2000); Chefe de projeto, macroeco-
nomista assessora do projeto das Nações Unidas «Support to Economic 
Policy Formulation and Planning» na Comissão Nacional do Plano 
-Ministério do Plano, Moçambique (1988 -1995); Técnica assessora no 
Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças (1986-1987); Diretora 
de serviços do Departamento de Conjuntura do Instituto de Análise da 
Conjuntura e Estudos de Planeamento (1983-1986); Técnica e técnica 

superior principal no Instituto de Análise da Conjuntura e Estudos de 
Planeamento, Portugal (1974-1982).

Atividade docente: Tutora do curso Macroeconomic Models and 
Policies do Msc in Financial Economics da University of London (1993); 
Docente da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo; curso de um ano 
de Planeamento - Teorias e Técnicas; Docente e coordenadora do curso de 
Teoria e Métodos de Planeamento II no Instituto Superior de Economia 
e Gestão da Universidade de Lisboa; Docente no Instituto Superior de 
Economia e Gestão da Universidade de Lisboa em diferentes cursos 
(Teoria e Técnicas de Planeamento I, Economia Política, Economia 
Portuguesa e Teoria Macroeconómica).

207816852 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação n.º 1100/2014

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico

para a categoria de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final dos candidatos
Neurologia

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 22 de abril 
de 2014, torna-se pública a lista homologada de classificação final relativa 
ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal médico, que 
concluíram o respetivo internato médico na 2.ª época de 2013, com vista 
à celebração de contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado, 
ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de posto de trabalho na 
categoria de Assistente, da área hospitalar de Neurologia, da carreira Mé-
dica, a que se reporta o aviso n.º 2486/2014 — Referência O, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18 de fevereiro:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome do candidato Valoração final

1.º Paulo José Simões Carvalho de Paiva Coelho 19,70 valores
2.º Fradique Vieira de Almeida Moreira . . . . 18,08 valores

 8 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.
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 Deliberação n.º 1101/2014

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria

de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final
dos candidatos — Pediatria

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 22 de 
abril de 2014, torna -se pública a lista homologada de classificação 
final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal 
médico, que concluíram o respetivo internato médico na 1.ª época de 
2013, com vista à celebração de contrato individual de trabalho, por 
tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação 
de posto de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de 
Pediatria, da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 12936/2013 — 
Referência Y, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 
23 de outubro:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome do candidato Valoração
final

1.º Maria Teresa São Simão Soares Pinto . . . 18,40 valores
2.º Filipa Inês de Sousa Vela Cunha  . . . . . . 18,14 valores
3.º Cátia Sofia Almeida e Sousa  . . . . . . . . . 18,06 valores
4.º Teresa Isabel Resende de Almeida Campos 17,92 valores
5.º Natacha Fontes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,76 valores
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Ordenação Nome do candidato Valoração
final

6.º Eliana Regina Matos de Oliveira . . . . . . 17,60 valores
7.º Andreia Isabel Carvalho de Oliveira  . . . 17,14 valores
8.º Sónia Alexandra Pinto dos Santos . . . . . 17,08 valores
9.º Joana Manuela Pereira Rodrigues Dias. . . 17,02 valores
10.º Inês Sofia Soares de Azevedo Vaz Matos 16,92 valores
11.º Daniel José Dias Gonçalves. . . . . . . . . . 16,72 valores

Ana Rita Mendes Mateus. . . . . . . . . . . . Excluído(a) a)
Pedro Miguel Duarte Mendes  . . . . . . . . Excluído(a) a)

a) Excluído(a), por motivo de ausência injustificada à Entrevista Profissional de Seleção.

 8 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.
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 Deliberação (extrato) n.º 1102/2014

Nomeação de Coordenador do Internato Médico
de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte

Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Portaria 
n.º 251/2011, de 24 de junho, o Conselho Diretivo desta instituição, em 
reunião de 9 de setembro de 2013, deliberou concordar com a recondução 
e nomeação da Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar — 
Dr.ª Maria da Luz Rodrigues Loureiro Amorim, como Coordenadora 
do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte, 
com efeitos à data de 6 de julho de 2011, por um período de 3 anos, 
em função de reconhecida competência e experiência profissional para 
o exercício das inerentes funções, conforme resulta da nota curricular 
que se publica em anexo.

Nota curricular
Maria da Luz Rodrigues Loureiro Amorim, filha de Luzia Alexandrina 

Rodrigues Loureiro e de Octávio de Ataíde Loureiro, nasceu a 19 de 
outubro de 1960, na freguesia da Sé, concelho e distrito de Bragança, 
onde viveu até ao ingresso no ensino superior.

Inscreveu -se na Secção Regional da Ordem dos Médicos em 1988, 
com o n.º 32501, adotando o nome clínico de M. Luz Loureiro.

Prestou provas públicas de Avaliação Curricular Global do Internato, 
para a obtenção da Categoria de Assistente em 14 de julho de 1994, tendo 
sido aprovada com a classificação final de 19,5 valores.

Através de concurso interno de provimento para Assistente de Clínica 
Geral, publicado no D. R. de 08.03.1995, ficou colocada, com vínculo 
definitivo em 05.05.1997, no Centro de Saúde de Rio Tinto, Unidade 
de Saúde de Brás -Oleiro.

É membro do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Fami-
liar, desde fevereiro de 1995. Foi Orientadora de Formação de Internos 
Complementares de Clínica Geral, desde janeiro de 2000.

Em 17 de julho de 2002 progrediu à categoria de Assistente Gra-
duada.

Concorreu ao grau de Consultor pelo aviso n.º 13593/2002, tendo 
sido homologado o concurso e obtido o grau em 20 de fevereiro de 
2006.

Foi coordenadora da Unidade de Saúde de Brás -Oleiro, desde 
03.06.2002, assumindo, concomitantemente, em 1 de janeiro de 2005, 
as funções de Coordenadora da Unidade de Cuidados Médicos do 
Centro de Saúde de Rio Tinto e S. Pedro da Cova, por um período 
de 3 anos.

Em 24 de dezembro de 2004, assumiu as funções de Diretora de 
Internato de Medicina Geral e Familiar da área do Porto Oriental, cargo 
que exerceu até à sua nomeação como Coordenadora do Internato de 
Medicina Geral e Familiar, em 06.07.2008.

Mantém as suas funções como médica de família na USF Brás -Oleiro, 
com um horário de 21 horas.

É membro da Associação Portuguesa dos Médicos de Medicina Geral 
e Familiar n.º 3525.

É membro da Associação de Internos e ex -internos de Medicina Geral 
e Familiar da Zona Norte (AIEMGFZN).

Foi delegada da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos no 
Centro de Saúde de Rio Tinto, no triénio de 1999/2001.

8 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.
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 Deliberação n.º 1103/2014

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional, conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria 
de assistente, da área hospitalar da carreira médica

Publicação da lista de classificação final dos candidatos
Pneumologia

Por deliberação do Conselho Diretivo desta Instituição, de 29 de abril 
de 2014, torna-se pública a lista homologada de classificação final rela-
tiva ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal médico, 
que concluíram o respetivo internato médico na 1.ª época de 2013, com 
vista à celebração de contrato individual de trabalho, por tempo indeter-
minado, ao abrigo do Código do Trabalho, para ocupação de posto de 
trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de Pneumologia, da 
carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 12936/2013 — Referência Z, 
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 205, de 23 de outubro:

Lista de classificação final 

Ordenação Nome do candidato
Valoração 

final
(valores)

1.º Sérgio André Campainha Fernandes  . . . . . . . 19,3
2.º Ana Sofia Fernandes de Castro  . . . . . . . . . . . 18,7
3.º Filipa Couceiro da Costa Soares Pires Lopes 

Guimarães  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,6
4.º Lúcia Regina Pacheco Monteiro  . . . . . . . . . . 18,5
5.º Teresa Raquel Ferreira Borges Gomes. . . . . . 18,4
6.º Nelson Duarte Teixeira  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,7

 8 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.
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 Deliberação n.º 1104/2014

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional, conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, 
da área hospitalar da carreira médica — Dermatovenereologia.
Torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo desta 

Instituição, de 29 de abril de 2014, foi feito cessar o procedimento 
simplificado de recrutamento de pessoal médico para ocupação de posto 
de trabalho na categoria de Assistente, da área hospitalar de Dermato-
venereologia, da carreira Médica, a que se reporta o aviso n.º 12936/
2013 — Referência I, publicado no D. R., 2.ª série, n.º 205, de 23 de 
outubro de 2013, não tendo sido preenchida a vaga, por inexistência de 
candidatos interessados na aceitação da mesma.

8 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.
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 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 6214/2014

Por deliberação do conselho diretivo de 7 de maio de 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:

Paula Cristina Alves Moutinho;
Maria Elisete Oliveira Santos;
Paula Cristina Pequeno Simões;
Michelle Faneca Novo;
Elsa Cristina Teixeira Deus Vida;
Maria Adelaide Pereira Costa Melo;

concluíram com sucesso o período experimental, na sequência da cele-
bração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado com a Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., para 
desempenho de funções na carreira/categoria de assistente técnico, no 
ACES Baixo Vouga, sendo que o tempo de duração do período experi-
mental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

8 de maio de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
do Centro, José Manuel Azenha Tereso.
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