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De 25 de julho de 2012 até à atualidade, Técnico Superior no Departamento de Gestão Financeira da Administração Central do Sistema
de Saúde, I. P.
207586237
Despacho n.º 2196/2014
1 — Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) de 9 de janeiro de 2014, ao abrigo
do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 dezembro, foi nomeado,
precedendo procedimento concursal em regime de comissão de serviço,
pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, no
cargo de Coordenador da Unidade de Apoio à Gestão, cargo de direção
intermédia de 2.º grau, a Licenciada Celeste da Conceição Terêncio
da Silva, cuja competência técnica, aptidão, experiência profissional e
formação se afiguram plenamente adequadas ao desempenho do cargo,
como demonstra a síntese curricular que se publica em anexo.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 9 de janeiro de
2014.
27 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João
Carvalho das Neves.
Síntese curricular
Dados pessoais
Nome: Celeste da Conceição Terêncio da Silva
Local e data de nascimento: Lisboa, 16 de agosto de 1969
Nacionalidade: Portuguesa.
Habilitações académicas
Licenciatura em “Gestão e Administração Pública”, pelo Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de
Lisboa, 1988/1992.
Pós-graduação em Administração Hospitalar, Escola Nacional de
Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa — 1996/1998.
Experiência profissional
Maio 2012, até a presente data, Coordenadora da Unidade de Apoio
à Gestão da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Fevereiro 2010 — abril de 2012: Vogal executiva do Conselho de
Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E..
Setembro 2008 — janeiro 2010: Diretora dos Serviços Hoteleiros da
HPP Saúde — Parcerias Cascais, S. A., em comissão de serviço.
Abril 2006 — agosto 2008: Diretora do Serviço de Gestão Hoteleira
do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E..
Maio de 2003 — março de 2006: Secretária-geral da Fundação para
a Saúde.
Fevereiro de 1999 — abril de 2003: Diretora dos Serviços Financeiros
do Hospital de São Bernardo — Setúbal. Responsável, igualmente, pela
área da Mulher e da Criança, incluindo os Serviços de Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria.
Agosto de 1998 — janeiro de 1999: Exercício de funções de Administradora Hospitalar nos Serviços Hoteleiros do Hospital de Curry
Cabral.
Maio de 1995 — agosto 1998: Técnica superior no Serviço de Gestão
de Recursos Humanos do Hospital de Curry Cabral.
Agosto de 1993 — maio de 1995: Técnica Administrativa Grau I no Departamento de Pessoal da Somague — Sociedade de Construções, S. A..
Maio — novembro de 1992: Estágio no Banco de Portugal — Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Área
de Arquitetura Organizacional e Remunerações.
Outras atividades no âmbito do Ministério da Saúde
Participação no grupo de trabalho no âmbito dos Centros de Responsabilidade Integrados promovido pela Direção-Geral da Saúde.
Elemento de diversos júris de concursos de pessoal
De 1 de janeiro a 31 de agosto de 1998: atividade de consultoria no
Instituto de Medicina Legal de Lisboa — Ministério da Justiça.
Abril a setembro de 2008: colaboração com a Direção-Geral de Saúde.
207585946
Despacho n.º 2197/2014
1 — Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) de 16 de janeiro de 2014,
ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 dezembro, foi nomeado, precedendo procedimento concursal em regime de

comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais
períodos de tempo, no cargo de Coordenador da Unidade de Gestão
do Risco, cargo de direção intermédia de 2.º grau, a Licenciada Carla
Maria Ferreira Oliveira, cuja competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação se afiguram plenamente adequadas ao
desempenho do cargo, como demonstra a síntese curricular que se
publica em anexo.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de janeiro
de 2014.
27 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João
Carvalho das Neves.
Síntese curricular
Dados pessoais:
Nome: Carla Maria Ferreira Oliveira.
Data de nascimento: 21 de julho de 1969.
Habilitações académicas: Licenciatura em Economia pelo Instituto
Superior de Economia e Gestão, Lisboa, 1992.
Experiência profissional:
Desde setembro de 2012 — Coordenadora, em regime de substituição,
da Unidade de Gestão do Risco/Departamento de Gestão Financeira da
Administração Central do Sistema de Saúde, IP, tendo também assegurado, desde 15 de novembro de 2012, por deliberação do Conselho
Diretivo, a gestão de processos do Gabinete de Auditoria Interna do
Instituto.
De março de 2006 a agosto de 2012 — Inspetora na Inspeção-Geral
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (IGOPTC), tendo
coordenado e participado em várias ações de Auditoria e Inspeção,
realizadas junto dos serviços, entidades reguladoras e empresas do
Setor Empresarial do Estado sob tutela do ex. Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações, atual Ministério da Economia
e do Emprego.
De março de 2001 a fevereiro de 2006: Inspetora na Inspeção-Geral
da Administração Pública (IGAP), tendo realizado Auditorias de Gestão
Global a diversos organismos da Administração Central do Estado, com
funções nas áreas económica e financeira e de análise da organização e
funcionamento dos serviços.
De agosto de 1993 a fevereiro de 2001: Técnica superior da Direção-Geral do Comércio, tendo exercido funções na área dos sistemas de
incentivos ao comércio e serviços (SIMC, e PROCOM/POE), designadamente projetos de urbanismo comercial, integradores da função
comercial, de dinamização de empresas, de associativismo e parcerias
empresariais. Participou também na análise de projetos IDL da área do
comércio, tendo representado a DGC nas Comissões de Seleção para
aprovação destes projetos.
De 1992 a 1993 — Docente da disciplina de matemática na Escola
Secundária de S. João da Talha.
Formação profissional mais recente:
“Auditoria Interna na Saúde” (14h), Instituto Português de Auditoria
Interna, 2012.
“Sistema de Normalização Contabilística”, BCA Auditores, 2010.
“O Novo Código da Contratação Pública”, INA — Instituto Nacional
de Administração, 2010.
“O Novo Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas”,
INA — Instituto Nacional de Administração, 2009.
207585395
Despacho n.º 2198/2014
1 — Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) de 9 de janeiro de 2014, ao
abrigo do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 dezembro, foi
nomeado, precedendo procedimento concursal em regime de comissão
de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos
de tempo, no cargo de Coordenador da Unidade de Orçamento e Controlo, cargo de direção intermédia de 2.º grau, a Licenciada Maria do
Carmo Costa da Silva Carvalho, cuja competência técnica, aptidão,
experiência profissional e formação se afiguram plenamente adequadas
ao desempenho do cargo, como demonstra a síntese curricular que se
publica em anexo.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 9 de janeiro de
2014.
27 de janeiro de 2014 — O Presidente do Conselho Diretivo, João
Carvalho das Neves
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Síntese curricular

Dados pessoais
Nome: Maria do Carmo Costa da Silva Carvalho
Local e data de nascimento: Lisboa, 20 janeiro de 1952
Nacionalidade: Portuguesa.
Habilitações académicas
Licenciatura em Finanças, pelo Instituto Superior de Economia da
Universidade Técnica de Lisboa, em 1976.
Experiência profissional
De junho de 2013 atá a presente data Coordenadora da Unidade de
Orçamento e Controlo da ACSS, I. P.
De dezembro de 2011 até junho de 2013, Vogal do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., com
a responsabilidade da área financeira.
De novembro de 1994 a novembro de 2010, ocupou funções de diretora dos Serviços Financeiros dos seguintes hospitais:
Hospital Curry Cabral, E. P. E. — de 15 novembro de 2012 a 18
dezembro de 2011
Hospital Garcia de Orta, E. P.E — de fevereiro 2002 a 14 novembro
de 2010
Hospital de S. José — de 6 novembro 2000 a janeiro de 2002
Hospital Santa Maria — de julho de 1995 a 5 de novembro de 2000
De novembro de 1991 a outubro de 1994
Secretária do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa, lugar equiparado a Diretor de Serviço com
assento no Conselho Diretivo, tendo a seu cargo a gestão dos serviços
administrativos do Instituto.
De maio de 1982 a outubro de 1991
Técnica superior do Departamento de Gestão Financeira do Ministério da Saúde, com responsabilidade pela avaliação dos orçamentos
de diversas instituições do Ministério, pela elaboração de pareceres e
estudos de análise económico financeira.
Para além de outras tarefas integrou o SIGSS — Sistema de Informação para a Gestão dos Serviços de Saúde — grupo de trabalho que,
nomeadamente, desenvolveu novos métodos de financiamento para os
hospitais.
De janeiro de 1974 a abril de 1982
Exerceu funções na Direção do Serviço de Finanças, do Estado-Maior
do Exército, nas repartições de verificação de contas e auditoria.
Trabalhos publicados
“Using DRGs to Fund Hospitals in Portugal: na Evaluation of the
Experience”, com outros autores — apresentado na 2nd Eurodrg Workshop — DRGs: Liking Patient Information and Costs (1991)
“O Sistema de Pagamentos de Produtos”, com outros autores — apresentado no Encontro sobre Financiamento de Serviços de Saúde
(1989)
“O Controlo da Produtividade nos Hospitais”, com outros autores — apresentado na Conferência sobre Financiamento e Gestão de
Serviços Hospitalares (1988)
“A Revisão de Utilização nos Hospitais”, com outros autores — apresentado nas VI Jornadas de Administração Hospitalar (1985)
“A Informação de Gestão no Hospital — Análise de Gestão: Sistema de Informação para o Controlo da Produtividade”, com outros
autores — apresentado nas V Jornadas de Administração Hospitalar
(1983)
Atividades de Formação
Lecionou o módulo de Gestão Económica e Financeira, num total de
24 horas, do curso de especialização em Administração Hospitalar, da
Escola Nacional de Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa,
desde o ano de 1999/2000 a 2003/2004.
Formadora do módulo de Contabilidade Analítica, 8 horas, do curso
de Desenvolvimento de Gestão de Serviços de Saúde, organizado pelo
Hospital de S. José, junho de 2000.
Formadora do módulo de Contabilidade Analítica, 6 horas, do curso de
Gestão e Administração dos Serviços de Enfermagem, organizado pela
Escola Superior de Enfermagem Francisco Gentil, julho de 2000.
Ações de formação mais relevantes
Garantia da Qualidade em Cuidados de Saúde, curso de 16 horas,
realizado no Hospital de Santa Maria, de 30 de outubro a 13 de novembro de 1995
Métodos de Engenharia Industrial Aplicada aos Hospitais, curso organizado pela Universidade de Wisconsin e pela Secretaria de Estado da
Administração de Saúde, que teve a duração de um ano e, englobou várias
semanas de aulas práticas e um seminário no University of Wisconsin
Hospitals and Clinics, em Madison nos EUA (1986 e 1988). Monitores:
David Gustafson e Don Hindle, Prof(s) da Universidade de Wisconsin
e, W. Cats-Baril, Prof. da Universidade de Vermont, EUA.

Organização e Gestão dos Arquivos Clínicos, curso organizado pela
Direção Geral dos Hospitais. Monitora: Sherly Rimer, da Universidade
de Northeastern, Boston
Implementação da Revisão de Utilização nos Hospitais Portugueses,
curso organizado pelo DGFSS, e em que foi dado treino especifico
na utilização dos P.R.U. (Protocolos de Revisão e Utilização) como
instrumento de identificação de admissões e de dias de internamento
inapropriados. Monitor: Bernard E.Kreger, da Faculdade de Medicina
da Universidade de Boston.
Análise de Gestão, curso organizado pela DGFSS, sobre a utilização
de técnicas de gestão e controlo de gestão e a introdução de métodos para
melhorar a produtividade e diminuir os custos de produção nos hospitais.
Monitor: Prof. Don C. Holloway, Universidade de Boston
207586278

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 2074/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 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 Sónia Sara Simões
Ambrósio Amaral Penedo, 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 enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Sintra,
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
6 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207585354
Aviso (extrato) n.º 2075/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 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 Ana Paula de Melo
Morgado Vitorino, 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 enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Sintra,
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
6 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207585265
Aviso (extrato) n.º 2076/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 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 Aldina Maria da
Costa Caetano Padrão Soares, 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 enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES
Sintra, sendo o tempo de duração do período experimental contado para
efeitos da atual carreira e categoria.
6 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207585005
Aviso (extrato) n.º 2077/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 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 Teresa Maria Lopes Vaz de Oliveira, 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

