
Diário da República, 2.ª série — N.º 191 — 2 de outubro de 2012  33223

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro

Despacho n.º 12949/2012
Considerando que se encontra em curso o processo de reorganização 

dos serviços e demais entidades do Ministério da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território, conforme decorre do 
Decreto -Lei n.º 7/2012 de 17 de janeiro, e que é necessário garantir o 
normal funcionamento dos serviços;

Considerando que cessou, no seu termo, a comissão de serviço do titu-
lar do cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão — da 
Divisão de Tecnologias, Comunicação e Imagem, seguiu -se o exercício 
de funções em regime de gestão corrente e importa assegurar a coorde-
nação e a regular prossecução das atribuições e competências cometidas 
a esta unidade orgânica;

Nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
designou o Senhor Presidente desta CCDRC, o mestre Carlos Manuel 
Goulão Machado, para exercer, em regime de substituição o cargo de 
Chefe de Divisão de Tecnologias, Comunicação e Imagem da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

O nomeado possui os requisitos legais exigidos, a competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação adequadas para o exercício 
do cargo e para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço.

A presente nomeação produz efeitos a 01 de outubro de 2012.

Nota Curricular
Dados biográficos:
Carlos Manuel Goulão Machado, natural de Coimbra, nascido em 

14 -04 -1963.

Habilitações Académicas e Profissionais:
Mestre em Sistemas e Tecnologias de Informação, pela Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 1996, com a 
classificação de Muito Bom.

Licenciado em Geografia, pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, 1990, com a classificação de 14 valores.

Habilitado com o curso de Anatomia Patológica, Citológica e Tana-
tológica pela ESTSC, 1986, com a classificação de 16 valores.

Habilitado com o curso de Alta Direção em Administração Pública 
(CADAP), pelo INA, em 2005, com a classificação de 16 valores.

Atividade Profissional:
Desde julho de 2009 que é Chefe da Divisão de Tecnologias, Comu-

nicação e Imagem da CCDRC, após procedimento concursal.
De 2005 a julho de 2009 esteve afeto ao Departamento de Recolha 

de Informação do INE onde desenvolveu atividades na área de Métodos 
e Sistemas de Recolha de Dados.

Em 2009 foi formador em Gestão Estratégica e de Projetos nos cursos 
CEFADAL e GEPAL do Centro de Estudos e Formação Autárquica 
(CEFA).

Entre 1991 e 2004 foi Coordenador do Núcleo de Sistemas de In-
formação e Informática na Direção Regional do Centro do INE. Entre 
2000 e 2003 acumulou com as funções de Coordenador do Núcleo de 
Promoção da Direção Regional do Centro do INE.

Em 1991 ingressou no Instituto Nacional de Estatística como Técnico 
Superior de Informática.

Entre 1990 e 1991 foi Professor Estagiário do Grupo 11.º na Escola 
Secundária Infanta D. Maria em Coimbra.

Entre 1988 e 1990 foi Técnico de Diagnóstico e Terapêutica no Ins-
tituto de Medicina Legal de Coimbra.

Entre 1986 e 1988 foi Técnico de Diagnóstico e Terapêutica no Centro 
Hospitalar de Coimbra.

Participou em diversos grupos de trabalho na área dos Sistemas e 
Tecnologias da informação, em diversos países europeus e no Eurostat, 
em representação do INE.

É membro do Instituto de Estudos Regionais e Urbanos da Univer-
sidade de Coimbra, desde 1992, onde tem participado em diversos 
projetos de investigação.

Entre 1992 e 2009 foi consultor, na área dos sistemas e tecnologias 
da informação, de diversas empresas industriais da área da cerâmica e 
do vestuário.

Tem frequentado diversas ações de formação, destacando -se em 2011 
os cursos de formação em «ITIL V3 Foundation» e «Information Security 
Foundation — ISO 27002».

Tem apresentado diversas comunicações, destacando -se em 2012 as 
seguintes: «DataCentro — Informação para a região», EUE 2012, Lis-

boa, Março de 2012; «A estratégia de OpenGov/OpenData da CCDRC. O 
Datacentro — informação para a região como projeto âncora», Jornadas 
Normas Abertas nos Sistemas Informáticos do Estado, Casa da Escrita, 
Coimbra, Fevereiro de 2012.

Em março de 2011 dinamizou a candidatura ao prémio «1.º Fórum 
Boas Práticas MAOT», com o projeto «O Sistema de Gestão Eletrónica 
de Processos da CCDRC». Este projeto acabou por receber dois pré-
mios — a Melhor Prática e a Melhor Equipa do Ministério do Ambiente.

25 de setembro de 2012. — O Vice -Presidente, Luís Filipe Rui Oli-
veira Caetano.

206414539 

 Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos, I. P.

Despacho (extrato) n.º 12950/2012

Consolidação da mobilidade interna na categoria do assistente 
operacional Nuno Miguel Vieira Narciso

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do ar-
tigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que, por 
despacho do Conselho Diretivo de 10 de setembro de 2012, foi autorizada 
a consolidação definitiva da mobilidade interna, na mesma categoria e 
posição remuneratória, do assistente operacional Nuno Miguel Vieira 
Narciso, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 
passando a integrar o mapa de pessoal da ERSAR, com efeitos a partir 
do dia 15 de junho de 2012.

26 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Jaime Melo Baptista.

206415243 

 Despacho (extrato) n.º 12951/2012

Consolidação da mobilidade interna na categoria da técnica 
superior Paula Cristina Lameiras Queirós Pires Santana

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do 
artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público 
que, por despacho do conselho diretivo de 10 de setembro de 2012, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna, na mesma 
categoria e posição remuneratória, da técnica superior Paula Cristina 
Lameiras Queirós Pires Santana, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pela Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, passando a integrar o mapa de pessoal 
da ERSAR, com efeitos a partir do dia 1 de agosto de 2012.

26 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Jaime Melo Baptista.

206415381 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 12952/2012
No despacho n.º 6093/2007, de 7 de março, do Ministro da Saúde, 

foram nomeados como representantes da entidade pública contratante na 
comissão conjunta do contrato de gestão do Centro de Medicina Física 
e de Reabilitação do Sul (CMFRS), em regime de PPP, o licenciado 
João Gerardo Maurício Wemans, à época encarregado da Estrutura de 
Missão Parcerias da Saúde e o licenciado Rui Eugénio Ferreira Lourenço, 
à época presidente do conselho diretivo da Administração Regional de 
Saúde do Algarve, I. P.

Sucede que, na sequência da aposentação do licenciado João Wemans, 
bem como da nomeação do novo conselho diretivo da Administração Re-
gional de Saúde do Algarve, I. P., ambos deixaram de exercer as funções 
de representante da entidade pública contratante naquela comissão.

Nesse sentido, e dando cumprimento às disposições contratuais apli-
cáveis, nomeio como representantes da entidade pública contratante, na 
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comissão conjunta do contrato de gestão do Centro de Medicina Física 
e de Reabilitação do Sul (CMFRS), em regime de PPP o licenciado Rui 
dos Santos Ivo, vice -presidente do conselho diretivo da Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P., ACSS, I. P., e o licenciado Gildásio 
Martins dos Santos, presidente do conselho diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Algarve, I. P.

24 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206413801 

 Despacho n.º 12953/2012
1 — Considerando a proposta do conselho diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Norte, I. P., autorizo o exercício das funções 
médicas em causa pelo aposentado José Augusto Machado Gomes, no 
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VII — Porto Orien-
tal, nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, 
de 21 de julho, em particular, nos artigos 4.º, 5.º e nos n.os 4 e seguintes 
do artigo 6.º

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2012.

25 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206413859 

 Despacho n.º 12954/2012
Nos termos do despacho n.º 15746/2011, do Ministro de Estado e 

das Finanças e do Ministro Saúde, de 14 de dezembro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 21 de novembro de 2011, e 
considerando a proposta da Comissão de Ética para a Investigação Clí-
nica autorizo o exercício de funções médicas em causa pela aposentada 
Regina Rosa Cardoso Corado, nos termos e para os efeitos do estatuído 
no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, nos artigos 4.º 
e 5.º e nos n.os 1 a 3 do artigo 6.º

25 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206413915 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Deliberação n.º 1353/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, I. P., de 10 de maio 

de 2012:

Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 
de 91 postos de trabalho de Assistente Técnico, da carreira de Assistente 
Técnico, celebrado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com Sílvia Maria Silva Batista na categoria de assistente 
técnico da carreira de assistente técnico, do mapa de pessoal do ACES 
Baixo Vouga I da Administração Regional do Centro, I. P., correspon-
dente à 1.ª posição remuneratória, nível 5, da tabela remuneratória única 
da carreira de Assistente Técnico, a que corresponde a remuneração de 
683,13 € com efeitos a 1 de junho de 2012.

26 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Diretivo 
da ARSC, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.

206414263 

 Deliberação n.º 1354/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, I. P., de 10 de maio 

de 2012:
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 

de 91 postos de trabalho de Assistente Técnico, da carreira de Assistente 
Técnico, celebrado o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com Maria de Fátima Silva Nogueira na categoria 
de Assistente Técnico da carreira de Assistente Técnico, do mapa de 
pessoal do ACES Baixo Vouga I da Administração Regional do Centro, 
I. P., correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5, da tabela re-
muneratória única da carreira de Assistente Técnico, a que corresponde 
a remuneração de 683,13 € com efeitos a 1 de junho de 2012.

26 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Diretivo 
da ARSC, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.

206414174 

 Deliberação n.º 1355/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, IP de 10 de maio 

de 2012:
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 

de 91 postos de trabalho de Assistente Técnico, da carreira de Assis-
tente Técnico, foi celebrado o contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com Hermínia Fátima Castro dos Santos na 
categoria de Assistente Técnico da carreira de Assistente Técnico, do 
mapa de pessoal do ACES Baixo Vouga I da Administração Regional do 
Centro, IP, correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5, da tabela 
remuneratória única da carreira de Assistente Técnico, a que corresponde 
a remuneração de 683,13 € com efeitos a 1 de junho de 2012.

26 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Diretivo, 
Dr. José Manuel Azenha Tereso.

206414296 

 Deliberação n.º 1356/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, I. P., de 10 de maio 

de 2012:
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 

de 91 postos de trabalho de Assistente Técnico, da carreira de Assistente 
Técnico, celebrado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com Maria Margarida Henriques Pereira Santos Pedro 
na categoria de Assistente Técnico da carreira de Assistente Técnico, do 
mapa de pessoal do ACES Baixo Vouga II da Administração Regional 
do Centro, I. P., correspondente à posição(ões) remuneratória(s) 4.ª, 
nível(eis) remuneratório(s) 9, da tabela remuneratória única da carreira 
de Assistente Técnico, a que corresponde a remuneração de 892,50 € 
com efeitos a 1 de junho de 2012.

26 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Diretivo 
da ARSC, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.

206414944 

 Deliberação n.º 1357/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, IP de 10 de maio 

de 2012:
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 

de 91 postos de trabalho de Assistente Técnico, da carreira de Assis-
tente Técnico, celebrado o contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com Isabel Maria Marques de Figueiredo 
dos Santos Costa na categoria de Assistente Técnico da carreira de 
Assistente Técnico, do mapa de pessoal do ACES Baixo Vouga I da 
Administração Regional do Centro, IP, correspondente à 1.ª posição 
remuneratória, nível 5, da tabela remuneratória única da carreira de 
Assistente Técnico, a que corresponde a remuneração de 683,13 € com 
efeitos a 1 de junho de 2012.

26 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Diretivo 
da ARSC, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.

206414028 

 Deliberação n.º 1358/2012
Por deliberação do conselho diretivo da ARSC, I. P., de 10 de maio 

de 2012:
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 

de 91 postos de trabalho de assistente técnico, da carreira de assistente 
técnico, é celebrado o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com Maria de Fátima Rodrigues Branco na cate-
goria de assistente técnico da carreira de assistente técnico, do mapa de 
pessoal do ACES Baixo Vouga II da Administração Regional do Centro, 
I. P., correspondente à posição(ões) remuneratória(s) 2.ª/3.ª, nível(eis) 
remuneratório(s) 7/8, da tabela remuneratória única da carreira de as-
sistente técnico, a que corresponde a remuneração de € 817,01, com 
efeitos a 1 de junho de 2012.

26 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Diretivo 
da ARSC, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.

206414936 

 Deliberação n.º 1359/2012
Por deliberação do conselho diretivo da ARSC, I. P., de 10 de maio 

de 2012:
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 

de 91 postos de trabalho de assistente técnico, da carreira de assistente 
técnico, é celebrado o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com Bruno Valter Pereira Martins na categoria 
de assistente técnico da carreira de assistente técnico, do mapa de pes-




