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PARTE C

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 13877-B/2013
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública (CReSAP) realizou procedimento concursal para 
o cargo de vogal do conselho diretivo da Administração Regional de 
Saúde do Algarve, I.P., publicado pelo Aviso (extrato) n.º 11979/2013, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 25 de setembro, em obediência 
às regras de recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção 
superior da Administração Pública, previstas nos artigos 18.º e 19.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e órgãos da administração 
central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicáveis por força do n.º 4 do artigo 19.º da Lei -Quadro dos Institutos 
Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada e re-
publicada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, posteriormente 
alterada pelo Decreto -Lei n.º 123/2012, de 20 de junho e pelas Leis 
n.os 24/2012, de 9 de julho e 66 -B/2012, de 31 de dezembro;

Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da 
citada Lei n.º 2/2004, o júri do mencionado procedimento concursal 
apresentou proposta indicando três candidatos, entre os quais o licenciado 
António Luís de Matos Marques Esteves.

Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 19.º, 
dos artigos 20.º e 25.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, posteriormente 
alterada pelo Decreto -Lei n.º 123/2012, de 20 de junho e pelas Leis 
n.os 24/2012, de 9 de julho e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, determino 
o seguinte:

1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período 
de cinco anos, renovável por igual período, o licenciado António Luís 
de Matos Marques Esteves, para exercer o cargo de vogal do conselho 
diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, 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 a partir do dia 4 de novem-
bro de 2013.

30 de outubro de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

Sinopse Curricular
António Luís de Matos Marques Esteves, data de nascimento: 

29 de maio de 1978, natural de Carnaxide, Oeiras de nacionalidade 
Portuguesa.

Habilitações literárias: Licenciatura em Economia pela Universi-
dade Lusíada de Lisboa, 1996/2001, com média final de 14 valores; 
Pós -Graduação em Administração Hospitalar, pela Escola Nacional 
de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa, entre 2002 e 2004, 
com média final de 14 valores; Atualmente frequenta o XIII Curso de 
Preparação para Revisores Oficiais de Contas.

Experiência Profissional
Dezembro de 2008 até à presente data — Unidade Local de Saúde 

de Matosinhos, EPE
Administrador Hospitalar — Administrador do Departamento de 

Cirurgia e do Departamento de Anestesia (entre 2009 e 2012); Diretor 
do Departamento de Organização e Sistemas de Informação, que com-
preendia o Serviço de Informática e o Serviço de Admissão de Doentes, 
entre 2010 e 2011, em acumulação; Adjunto do Presidente do Conselho 
de Administração (em 2013).

Principais realizações: Coautor do projeto de candidatura da ULSM 
ao programa vertical de financiamento para apoio aos investimentos 
na qualificação das unidades de cirurgia de ambulatório do Serviço 
Nacional de Saúde; Gestor do projeto de Requalificação das Unidade 
de Cirurgia de Ambulatório da ULSM; Colaborador na definição do 
Balanced Scorecard, com objetivos e indicadores para as unidades 
de produção, focado do processo de contratualização interna; Gestor 
do Plano Estratégico da ULSM, para o triénio 2010 -2012, da ULSM; 
Gestor do Projeto de Business Intelligence (até dezembro de 2010); 
Coautor dos Key -Performance Indicators, dirigidos a enfermeiros -chefes 
e diretores de serviços, e com particular incidência em casos -padrão 

(infeções, contenção e quedas, úlceras de pressão, doentes reoperados 
e reinternados); Diretor do Projeto de requisições eletrónicas de Meios 
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica e do projeto de infor-
matização e gestão das áreas clínicas hospitalares; Coautor do Plano de 
Redução de Despesa, criada por despacho ministerial em 24/05/2010, 
e membro da comissão de acompanhamento; Colaborador no Plano de 
Racionalização e Otimização de equipamentos de saúde, para a ULSM, 
nos termos impostos pelo Ministério de Saúde em julho de 2011.

2007-2008 — Hospital Infante D. Pedro — Aveiro, EPE
Administrador Hospitalar — Administrador do Bloco Operatório e 

do Bloco de Partos; Administrador hospitalar para o Centro de Respon-
sabilidade Cirúrgico e da Saúde da Mulher e da Criança; Administrador 
hospitalar da Consulta Externa e do Serviço de Gestão de Doentes (entre 
junho de 2007 e março de 2008).

Principais realizações: Membro da equipa de trabalho do Sistema de 
Custeio por Atividades Hospitalar (SCAH) — concluído em setembro de 
2008; Gestor do projeto de implementação interna do programa Consulta 
a Tempo e Horas — ALERT P1; Gestor do projeto de implementação 
interna do sistema Gestão Integrada da Doença — Nefrologia. Membro 
de júri das comissões técnicas de escolha de diversos equipamentos, 
material de consumo clínico, meios complementares de diagnóstico e 
terapêuticos, transportes, obras e empreitadas.

2005 -2007 — Hospital Júlio de Matos
Administrador Hospitalar — Autor de vários projetos de investiga-

ção aplicada à psiquiatria e saúde mental na área de administração em 
saúde; Coordenador do Cadastro e Inventário Patrimonial hospitalar 
(mobiliário e imobiliário).

2002-2005 — Exercício de funções privadas, na área da contabili-
dade e auditoria, gestão de microempresas e consultoria e gestão de 
investimentos. Entre elas, nas empresas Private Dealer — Consultoria 
de Mercados Financeiros, SA e a FLEXIS Gestores, L.da
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 Despacho n.º 13877-C/2013
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Ad-

ministração Pública (CReSAP) realizou procedimento concursal para o 
cargo de presidente do conselho diretivo da Administração Regional de 
Saúde do Algarve, I.P., publicado pelo Aviso (extrato) n.º 11902/2013, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 24 de setembro, em obediência 
às regras de recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção 
superior da Administração Pública, previstas nos artigos 18.º e 19.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e órgãos da administração 
central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicáveis por força do n.º 4 do artigo 19.º da Lei -Quadro dos Institutos 
Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada e re-
publicada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, posteriormente 
alterada pelo Decreto -Lei n.º 123/2012, de 20 de junho e pelas Leis 
n.os 24/2012, de 9 de julho e 66 -B/2012, de 31 de dezembro;

Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da 
citada Lei n.º 2/2004, o júri do mencionado procedimento concursal 
apresentou proposta indicando três candidatos, entre os quais o licenciado 
João Manoel da Silva Moura dos Reis;

Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 19.º, dos 
artigos 20.º e 25.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, posteriormente alterada 
pelo Decreto -Lei n.º 123/2012, de 20 de junho e pelas Leis n.os 24/2012, 
de 9 de julho e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, determino o seguinte:

1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de 
cinco anos, renovável por igual período, o licenciado João Manoel da 
Silva Moura dos Reis, para exercer o cargo de presidente do conselho 
diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, 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 designado fica autorizado a optar pelo vencimento da categoria 
de origem, nos termos do n.º 3 do artigo 31.º do Estatuto do Pessoal 
Dirigente dos serviços e órgãos da administração central, regional e 
local do Estado, em conjugação com o artigo 25.º da Lei -Quadro dos 
Institutos Públicos.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 4 de novem-
bro de 2013.

30 de outubro de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.
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Súmula Curricular
João Manoel da Silva Moura dos Reis, natural de Abrantes, freguesia 

de S. João, nascido em 24 de outubro de 1953.
Habilitações literárias: Licenciatura em Medicina pela Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa em 1979; Inscrito no Colégio 
da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos; 
Curso de pós -graduação em Direito da Bioética da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa.

Experiência profissional: Chefe de Serviço da Carreira de Me-
dicina Geral e Familiar a exercer na UCSP de Estremoz; Diretor do 
Centro de Saúde de Estremoz de 1988 a 1997; Autoridade de Saúde 
Substituta do concelho de Estremoz de 1988 a 2000; Coordenador 
do Sector de Planeamento e Controle de 1985 a 1997; Coordenador 
do Sector de Cuidados Personalizados de Saúde de 1983 a 1988; 
Coordenador Concelhio de Doenças Cardiovasculares e Hipertensão 
de 1985 a 1997; Coordenador Concelhio do Projeto Vida; Membro 
do Grupo Executivo do Projeto SINUS (Projeto de Informatização 
das Unidades de Saúde nos Cuidados de Saúde Primários); Membro 
do Grupo de Missão dos Cuidados de Saúde Primários (1 e 2) para 
a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários; Acompanhamento e 
ensino de cuidados de saúde primários a alunos do curso superior 
de medicina e do curso superior de enfermagem a realizar estágios 
no Centro de Saúde de Estremoz; Membro da Comissão Paritária 

da Avaliação da Carreira Médica nos regimes de CIT e RCTFP; 
Membro do Grupo de Trabalho para a criação das Unidades de Saúde 
Familiar tipo C.

Outras atividades: Membro do Secretariado Nacional do Sindi-
cato Independente dos Médicos; Membro da Comissão Tripartida 
para o acompanhamento e verificação do acordo efetuado entre o 
Ministério da Saúde e Sindicatos; Formador da ARS do Alentejo em 
cursos dirigidos a médicos, enfermeiros e administrativos; Elaboração 
e execução de alguns trabalhos sobre cuidados de saúde primários 
com comunicações em palestras, jornadas e congressos; Realização, 
organização e participação em várias sessões, debates e colóquios 
sobre temas de promoção de saúde, estilos de vida, ecologia, higiene, 
toxicodependência e planeamento familiar no concelho de Estremoz; 
Voluntário da Unidade de Socorro de Estremoz da Cruz Vermelha 
Portuguesa desde 1983; Várias participações como presidente de 
júri e vogal em concursos para Assistente de Medicina Geral e Fa-
miliar; Frequência de vários cursos de formação em áreas médicas, 
de planeamento e gestão, Modernização administrativa, jornadas e 
congressos médicos; Membro de vários grupos de debate/discussão 
sobre Medicina Geral e Familiar, com iniciativas publicadas na 
imprensa médica escrita e virtual.
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