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de Cristina do Carmo Gomes de Araújo Amorim no cargo de Chefe de
Equipa de Identificação e Qualificação, do Núcleo de Contribuições,
da Unidade de Prestações e Contribuições, do Centro Distrital de Viana
do Castelo, com efeitos a 5 de janeiro de 2018.
4 de janeiro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
311073034
Deliberação (extrato) n.º 115/2018
Através da Deliberação n.º 07/2018, de 4 de janeiro, do Conselho Diretivo, foi aceite o pedido de cessação da designação, em regime de substituição, apresentado por Susana Isabel da Cunha Guerra Carmona, no
cargo de Diretora de Núcleo de Programas de Desenvolvimento Social,
da Unidade de Apoio a Programas, com efeitos a 31 de dezembro de 2017.
4 de janeiro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Fiolhais.
311072987

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL E ECONOMIA
Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
Aviso n.º 1328/2018
Torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I. P.,
de 16 de janeiro de 2018, foi autorizada a alteração da composição do júri do
procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de
2.º grau, de Coordenador de Núcleo do Núcleo de Formação Profissional,
da Direção de Serviços de Emprego e Formação Profissional dos Serviços
de Coordenação da Delegação Regional do Alentejo do IEFP, I. P., aberto
pelo Aviso n.º 14569/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 232, de 4 de dezembro, e publicitado na Bolsa de Emprego Público
com a referência OE201712/0063, em virtude da substituição dos seus
membros, passando o mesmo a ter a seguinte constituição:
Presidente: Dr.ª Glória Maria Rodrigues Liberal Ferreira Pinto, Diretora de Serviços de Emprego e Formação Profissional do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, I. P.
1.º Vogal: Dr. José Carlos Belchior Nobre de Brito, Diretor do Centro
de Emprego e Formação Profissional de Beja do Instituto do Emprego
e Formação Profissional, I. P.
2.º Vogal: Prof. Doutor Adão António Nunes Carvalho, docente da
Universidade de Évora.
2018-01-18. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
311072646
Aviso n.º 1329/2018
Torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 16 de janeiro de
2018, foi determinado o encerramento do procedimento concursal para
o provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor
de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora
da Delegação Regional do Alentejo do IEFP, I. P., aberto pelo Aviso
n.º 12904/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 207,
de 26 de outubro, e publicitado na Bolsa de Emprego Público com a
referência OE201710/0284, por inutilidade superveniente, em virtude
de não ser possível a nomeação do candidato proposto pelo Júri do
concurso.
2018-01-18. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
311072662

SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 1056/2018
Considerando a vacatura do lugar de vogal do conselho diretivo do
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P., na sequência
da cessação da comissão de serviço da anterior titular a seu pedido;

Considerando que, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 39/2012, de 16 de fevereiro, o conselho diretivo do
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P., é composto
por um presidente e um vogal;
Considerando a importância da missão e das atribuições cometidas a
este Instituto e a consequente necessidade de assegurar o funcionamento
do seu conselho diretivo até à conclusão do respetivo procedimento
concursal em curso na Comissão de Recrutamento e Seleção para a
Administração Pública;
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual
redação, estabelece no n.º 1 do artigo 27.º que os cargos dirigentes
podem ser exercidos, em regime de substituição, em caso de vacatura
do lugar;
Nestes termos e ao abrigo do disposto nos artigos 19.º e 25.º da Lei
n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na sua redação vigente, no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 39/2012, de 16 de fevereiro, e no artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, determino o seguinte:
1 — Designo, em regime de substituição, o licenciado Victor
Manuel da Conceição Marques, para o cargo de vogal do conselho
diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.,
cujo currículo académico e profissional consta da nota curricular
publicada em anexo ao presente despacho e que dele faz parte
integrante.
2 — O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
23 de janeiro de 2018. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.
ANEXO
Nota curricular
Victor Manuel da Conceição Marques, nascido a 10 de julho de 1963
em Tomar, residente em Lisboa.
Formação Académica:
1987 — Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
1992 — Pós-Graduação em Administração Hospitalar pela Escola
Nacional de Saúde Pública
Experiência Profissional:
Desde 1 de maio de 2012 — Instituto Português do Sangue e da
Transplantação IP.
Coordena a implementação da 2.ª fase deste Programa Estratégico
Nacional de Fracionamento do Plasma.
Coordena a Comissão Interna de Gestão de Existências e Pedidos de
Plasma, criada para garantir, gerir e monitorizar as existências de plasma
para transfusão e para fracionamento.
Assessoria ao Conselho Diretivo: Programa Estratégico Nacional de
Fracionamento do Plasma, planeamento, organização e articulação de
serviços e circuitos no âmbito da medicina transfusional, estratégias
a implementar quanto à disponibilização de produtos sanguíneos e
serviços aos hospitais.
2009/8 a 2012/3 — Unidade de Missão para os Cuidados Continuados
Integrados: colaboração na preparação dos planos de implementação e
orçamentação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI).
1996/11 a 2009/7 — Instituto Português do Sangue: Responsável pela
organização e gestão de projetos no âmbito do Gabinete de Estudos e
Planeamento (GEP), sendo que em de maio de 2004 é nomeado coordenador e responsável pela Direção de Serviços de Recursos Humanos
e Formação.
1995/9 a 1996/10 — Hospital de Santa Marta: Administrador responsável pelo Serviço de Aprovisionamento e pela área Hoteleira do
hospital, tendo a seu cargo a gestão dos respetivos recursos humanos,
financeiros e materiais.
1993/9 a 1995/8 — Instituto Português do Sangue: Coordenação
do Gabinete de Estudos e Planeamento, englobando os serviços de
Estatística, Informática, Formação, Documentação e Informação para
a Gestão.
1992/4 a 1993/8 — Hospital Distrital de Faro: Gestão e chefia dos
serviços hoteleiros e dos serviços gerais.
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Outras atividades:
Representante do IPST, junto da ACSS, no painel de peritos de revisão
da tabela de preços de imuno-hemoterapia; Ponto focal para a articulação
com a DGS no respeitante às relações internacionais; Representante do
IPST numa “joint action” da Comissão Europeia.
311082406

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde

Moderação do painel «Alimentação no Cancro», no 3.º Seminário de
Oncologia Pediátrica (2017);
Moderação no evento do lançamento da Estratégia Nacional Promoção
Alimentação Saudável (2017);
Moderação da conferência «Cancro 2020: Podemos fazer (ainda)
melhor» (2017);
Oradora no painel «Relação Médico-Doente na Essência da Medicina», no 20.º Congresso Nacional de Medicina (2017);
Moderação no painel «Setor alimentar e compromisso com a saúde:
colaboração ou conflito?», no Congresso da Ordem dos Nutricionistas
(2017).
311083095

Despacho n.º 1057/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro, designo como Técnica Especialista do meu Gabinete, a
Licenciada Marlene Cristiana Oliveira Carriço.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a designada desempenhará funções
na área da promoção da saúde e prevenção da doença.
3 — O estatuto remuneratório da designada é o de adjunto, conforme
o n.º 6 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 4 de janeiro de 2016.
6 — A designada fica autorizada a exercer as atividades previstas
nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro.
7 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
8 — O presente despacho produz efeitos a 1 de fevereiro de 2018.
23 de janeiro de 2018. — O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde,
Fernando Manuel Ferreira Araújo.
Nota curricular
Dados biográficos:
Nome: Marlene Cristiana Oliveira Carriço;
Data e local de nascimento: 12 de março de 1987.

Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
Despacho n.º 1058/2018
Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 44.º e no
artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no uso das competências que
me foram delegadas pelo Despacho n.º 11207/2017, de 14 de dezembro
de 2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 21 de
dezembro de 2017, subdelego no Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., a competência para,
ao abrigo do n.º 1 da Cláusula 87.ª e da alínea i) do n.º 1 e n.º 7 da
Cláusula 128.ª do Contrato de Gestão do Hospital de Cascais, do n.º 6 da
Cláusula 85.ª e da alínea i) do n.º 1 e do n.º 7 da Cláusula 19.ª do Contrato de Gestão do Hospital de Loures e dos n.os 1 e 5 da Cláusula 87.ª e
da alínea i) do n.º 1 e do n.º 7 da Cláusula 128.ª, do Contrato de Gestão
do Hospital de Vila Franca de Xira, a prática das diligências e atos instrutórios e da decisão dos pedidos de alteração dos estudos e projetos dos
Edifícios Hospitalares respetivos que não envolvam quaisquer encargos
para a Entidade Pública Contratante porquanto requeridos pelas Entidades Gestoras e atenta a disciplina contratual estabelecida na Cláusula 94.ª
e no n.º 9 da Cláusula 92.ª do Contrato de Gestão do Hospital de Cascais,
na Cláusula 94.ª e no n.º 8 da Cláusula 91.ª do Contrato de Gestão do
Hospital de Loures e na Cláusula 94.ª e no n.º 8 da Cláusula 92.ª do
Contrato de Gestão do Hospital de Vila Franca de Xira.
19 de janeiro de 2018. — A Secretária de Estado da Saúde, Rosa
Augusta Valente de Matos Zorrinho.
311076137

Habilitações e atividade académica:
Licenciatura em Ciências da Comunicação, vertente de jornalismo,
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova
de Lisboa.
Percurso profissional:
De outubro de 2014 a janeiro de 2017 — Jornalista no Observador — desempenho de funções nas áreas da saúde, educação e ensino
superior. Desempenho de tarefas na área da edição e gestão da «homepage do site» do Observador;
Maio de 2009 — Jornalista no Jornal de Negócios — secção de Economia, a acompanhar sobretudo a área de saúde (das políticas de saúde)
e a área da Educação;
Março de 2009 — Jornalista estagiária no jornal o Público;
Setembro de 2008 — Jornalista estagiária na SIC — Sociedade de
Informação e Comunicação.
Distinções:
1.ª Menção Honrosa no Prémio ANMP de Jornalismo e Poder Local
2015;
Prémio de Jornalismo «Hipercolesterolémia Familiar 2014/2015»;
Menção Honrosa no Prémio de Jornalismo 2015, da Liga Portuguesa
contra o Cancro/Sanofi Pasteur MSD;
Prémio Jornalismo em Saúde APIFARMA/Clube de Jornalistas (2017).
Conferências:
Moderação da conferência «Ensino Superior em Perspetiva: Evolução,
Desafios e Futuro» (2015);
Moderação no debate «Cuidados de proximidade: desígnio do SNS»,
inserido no 6.º Encontro da UCC Seixal (2016);
Moderação no Fórum «Os Hospitais e a Reforma do Serviço Nacional
de Saúde» (2016);

Secretaria-Geral
Declaração de Retificação n.º 74/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 664/2018, da Secretária de Estado da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 10, de 15 de janeiro de 2018, procede-se à seguinte retificação:
No Anexo, onde se lê:
«Exerceu funções de Diretor Executivo do Agrupamento de Centros
de Saúde do Arco Ribeirinho, entre 1 de dezembro de 2013 e 14 de
fevereiro de 2016.»
deve ler-se:
«Exerceu funções de Diretor Executivo do Agrupamento de Centros
de Saúde do Arco Ribeirinho, entre 1 de dezembro de 2012 e 14 de
fevereiro de 2016.»
23 de janeiro de 2018. — A Secretária-Geral, Sandra Cavaca.
311080624

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 1330/2018
Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Portaria
n.º 217/2011, de 31 de maio, alterada pela Portaria n.º 356/2013, de 10 de
dezembro, e pela Portaria n.º 274-A/2015, de 8 de setembro, torna-se
público que, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração
Central do Sistema de Saúde, IP, datada de 5 de janeiro, p.p., foram
nomeados os júris das especialidades indicadas, no âmbito do procedimento concursal nacional de habilitação ao grau de consultor da carreira
especial médica, aberto pelo Aviso n.º 1146-B/2015, de 30 de janeiro,

