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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Despacho n.º 2194/2014
1 — Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) de 12 de dezembro de 2013, 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
nomeada, precedendo procedimento concursal em regime de comissão
de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de
tempo, no cargo de diretor do Departamento de Gestão e Planeamento
de Recursos Humanos, cargo de direção intermédia de 1.º grau, a Licenciada Filomena de Jesus Parra 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 12 de dezembro
de 2013.
18 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo,
João Carvalho das Neves.
Síntese Curricular
Dados pessoais
Nome: Filomena de Jesus Parra da Silva
Local e data de nascimento: Portalegre, 18 de setembro de 1954
Nacionalidade: Portuguesa.
Formação académica e profissional
Licenciada em Ciências Político-Sociais, ponderação Sociológica,
desde 1978.
Concluiu o Mestrado em Economia Regional (parte académica), no
ISEG.
Atividade profissional
Diretora do Departamento de Gestão e Planeamento de Recursos Humanos da ACSS, I. P., em regime de substituição desde 29 de maio 2012.
Participa na Joint Action for the Health Work Force, projeto de âmbito
europeu com o objetivo de criar um modelo de planeamento de recursos
humanos da saúde. Coordena o GT com vista ao estudo da atividade
a desenvolver no âmbito da regulamentação do Exercício Profissional
Tutelado (EPT). Participou no GT para a definição do novo modelo de
prova nacional de seriação relativa ao acesso ao internato médico.
Assessora do Conselho Diretivo da ACSS, I. P. entre 13 de março e
28 de maio 2012, para as áreas relacionadas com a atividade da Unidade Operacional de Investimentos em Instalações e Equipamentos
(UOIIE).
Foi vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I. P., entre 15 de fevereiro de 2010 e 12 março de 2012.
No ano de 2011, para além das tarefas comuns de direção conforme
despacho de delegação de competências, destacam-se a preparação de
novo enquadramento legal do INSA (Lei Orgânica, Estatutos) e o trabalho preliminar de reorganização interna, ainda em curso, a participação
no júri do concurso para o Centro de Atendimento do SNS — S24, a
representação do INSA na reunião de negociação do Memorando de
Entendimento (MoU) entre Portugal e os países doadores do Mecanismo
Financeiro do Espaço Económico Europeu (Oslo, 17 de outubro), a representação do INSA, IP, na constituição da Rede de Institutos Nacionais
de Saúde Pública da CPLP (Bissau, 21-23 março), a representação da
administração na Comissão Paritária SIADAP (biénio 2010-2011), participação no Conselho Coordenador de Avaliação e um esforço acrescido
de negociações com fornecedores, prestadores de serviço e clientes, no
sentido de obter maiores ganhos de eficiência, redução significativa do
PMP do INSA, I. P. (41 % entre 2010 e 2011), melhoria da fiabilidade
da informação económico-financeira, entre outros.
Foi técnica superior na ACSS,I. P. entre 27 de outubro de 2009 e 14
de fevereiro de 2010.
Foi Chefe do Gabinete da Ministra da Saúde, entre 1 de fevereiro de
2008 e 26 de outubro de 2009. De destacar, a preparação e acompanhamento da Cimeira Luso-Espanhola (janeiro de 2009), da II Reunião de
Ministros da Saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) (maio 2009), da Assembleia Mundial da Saúde (maio de 2008 e
de 2009), da Conferência Ibero-Americana da Ministros da Saúde (junho
de 2009) e da Mesa Redonda de Parceiros da CPLP (setembro de 2009).
Foi Subdiretora-Geral da Saúde (DG Saúde), entre 5 de setembro de
2005 e 31 de janeiro de 2008. Neste âmbito: foi designada Gestora do

Contrato de prestação de serviços relativo à parceria público-privada
para o Centro de Atendimento do SNS (Saúde 24), processo que acompanhou ao longo de todo o período como Subdiretora-Geral; enquadrou
a apresentação da lei do Tabaco junto dos serviços prestadores de Cuidados de saúde do Ministério da Saúde (MS); participou diretamente
em diversas atividades ligadas à presidência portuguesa da União Europeia (EU), nomeadamente, na 57.ª Sessão do Comité Regional Europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) (setembro de 2007)
e na coordenação dos trabalhos da delegação portuguesa à reunião do
grupo intergovernamental sobre preparação para a pandemia da gripe
(novembro de 2007).
Foi Chefe de Divisão de Programação e Controlo entre outubro de
1987 e 4 de setembro de 2005, sendo responsável pelo processo PIDDAC
do Ministério da Saúde, no Departamento de Estudos e Planeamento
da Saúde (DEPS).
A partir da adesão de Portugal à UE, participou como representante
do MS/DEPS, nas negociações e acompanhamento de projetos FEDER,
primeiro projetos fora de programa, e, posteriormente, enquadrados nos
diferentes Quadros Comunitários de Apoio (I, II e III QCA).
Foi responsável pela Divisão de Programação e Controlo entre outubro
de 1986 e setembro de 1987.
Foi técnica superior no DEPS entre julho de 1984 e setembro de 1986.
Foi técnica superior nos Serviços Médico-Sociais de Setúbal entre
dezembro de 1982 e junho de 1984.
Foi Técnica de Serviço Social entre junho de 1977 e novembro de
1982.
207585419
Despacho n.º 2195/2014
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 do Gabinete de Auditoria Interna, cargo
de direção intermédia de 2.º grau, o Licenciado Vítor Manuel Marçal
Alexandre, 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 1 de fevereiro
de 2014.
24 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João
Carvalho das Neves.
Síntese curricular
Dados Pessoais:
Nome: Vítor Manuel Marçal Alexandre
Data de nascimento: 23 de junho de 1972
Nacionalidade: Portuguesa
Habilitações académicas:
Licenciatura em Gestão, pela Universidade Autónoma de Lisboa
(1997)
Pós graduação em Gestão Financeira, pelo Instituto de Estudos Regionais e Urbanos da Universidade de Coimbra (2004)
Habilitações profissionais:
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, no Instituto
de Nacional de Administração (2009)
Diversa formação nas áreas da Organização, Gestão, Contabilidade,
Auditoria, Auditoria Interna Contratação Pública, Recursos Humanos,
Formação profissional e ferramentas Microsoft
Experiência profissional:
De 25 de Março de 1991 a 28 de Fevereiro de 2000, Assistente Administrativo no Hospital Curry Cabral.
De 1 de março de 2000 a 15 de abril de 2008, Técnico Superior no
Departamento de Gestão Financeira do ex-Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF), atualmente Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P.
De 16 de abril de 2008 a 24 de julho de 2012, nomeado em comissão
de serviço como Dirigente Intermédio de 2.º grau, Chefe de Divisão
Administrativo-Financeira da Direção Regional de Cultura de Lisboa e
Vale do Tejo, extinta em 24 de julho de 2012.
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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

