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Curriculum vitae

(sinopse)
José Alberto Pinheiro Rifes, natural de Alverca do Ribatejo, concelho 

de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, é licenciado em Economia 
pela Universidade Técnica de Lisboa tendo obtido formação comple-
mentar, através do curso Mestrado de Economia, Politica e Planeamento 
Energético da Universidade Técnica de Lisboa (ISE e IST).

Funcionário do quadro de pessoal da Secretaria -geral do Ministério 
da Saúde a exercer funções no Alto Comissariado da Saúde, no âmbito 
da Cooperação Bilateral na área económica/financeira de projectos, 
desde 2006.

Foi Administrador executivo no Hospital de S. Francisco Xavier, 
S. A., com toda a gestão corrente, 2005.

Participou no desenvolvimento de projectos de Parceria Publico 
Privada — PPP para os hospitais, como adjunto da estrutura de missão 
do Ministério da Saúde, tendo sido membro das várias comissões de 
avaliação e de abertura dos projectos lançados a concurso em regime 
de PPP, 2003/05.

Foi Administrador Executivo do ICOR — Instituto para Construção 
Rodoviária, com os vários pelouros de natureza económica/financeiro 
e no planeamento de projectos entre 2001/02.

Foi “Chef du Cabinet de la Direction Generale “de METRAGAZ, 
S. A., com funções executivas na construção do Gazoduc Magreb -Europa 
e posteriormente na METRAGAZ, S. A., com o objecto social da ex-
ploração e manutenção entre 1995 e 1999 em Marrocos.

Desenvolveu actividade como assessor de Direcção/Administração 
da TRANSGÁS, S. A., de 1995 até 2000.

Foi presidente do Conselho Fiscal da ENERNOVA, Energias Reno-
váveis, S. A., entre 1993 e 1995.

Participou na elaboração Plano Energético Nacional — 1989, como 
membro da comissão executiva.

Foi assessor/adjunto do Ministro da Industria e Energia/Secretário Es-
tado da Energia durante o XI e XII Governo Constitucional (1986 -1995), 
e desenvolveu actividade no âmbito da preparação e desenvolvimento 
da introdução do Gás Natural em Portugal, na introdução do uso do 
GPL nos veículos automóveis, no desenvolvimento conceptual do novo 
tarifário da energia eléctrica, nomeadamente das bases da organização 
do Sistema Eléctrico Nacional (SEN), e ainda as bases da concessão 
do serviço público de importação de gás natural e do seu transporte e 
fornecimento através da rede de alta pressão.

Ao longo da sua vida profissional desenvolveu actividade de forma-
ção a altos quadros de empresas e consultadoria empresarial, quando 
convidado, sobretudo de incidência económica/financeira e energética, 
nomeadamente no desenvolvimento de projectos na utilização das ener-
gias renováveis.

Desempenhou funções de docência universitária no ISCTE e no 
ISEG como assistente convidado, entre 1983 e 1995 e publicou alguns 
trabalhos de investigação nas aéreas da economia de energia, política 
energética e transportes.

203287234 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete da Ministra
Despacho n.º 9024/2010

Nos termos do artigo 6.º do Decreto - Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, 
exonero, a seu pedido, o licenciado Rui Manuel Tavares Lanceiro das 
funções de adjunto do meu Gabinete.

O presente despacho produz efeitos desde 1 de Maio de 2010.
20 de Maio de 2010. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 

Jorge.
203287186 

 Despacho n.º 9025/2010
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 1 do ar-

tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio em comissão 
de serviço o licenciado Diogo Macedo Graça para exercer o cargo de 
adjunto do meu Gabinete.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 7 de Maio de 2010.
20 de Maio de 2010. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 

Jorge.
203287445 

 Despacho n.º 9026/2010
Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, 

exonero, a seu pedido, a licenciada Ana Paula Perry da Câmara Bernes 
Sousa Uva das funções de adjunta do meu Gabinete.

O presente despacho produz efeitos desde 5 de Abril de 2010.
20 de Maio de 2010. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 

Jorge.
203287323 

 Hospitais Civis de Lisboa

Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

Aviso n.º 10413/2010
Ana Isabel de Almeida Esteves, Enfermeira, do mapa de pessoal da 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, desvinculada da Função Pública a 
seu pedido com efeitos a partir de 28 de Junho de 2010.

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, 20 de Maio de 2010. — A Vogal 
Executiva do Conselho de Administração, (Margarida Moura Theias, 
Mestre).

203285266 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 10414/2010
Por despacho de 15 -04 -2010, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, foi revogada a autorização concedida por despacho 
de 29 de Agosto de 1996, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 217, de 18 de Setembro de 1996, para comercializar por grosso, 
importar e exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, concedida à sociedade Wyeth Lederle Portugal (Farma), L.da, 
a partir das instalações sitas no Queluz Park, Armazém 3, Rua de Con-
siglieri Pedroso, 80, em Queluz.

16 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ra-
lha.

203288344 

 Aviso n.º 10415/2010
Por despacho de 15 -04 -2010, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a manutenção da autorização para 
fabricar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados 
concedida à sociedade Farmalabor — Produtos Farmacêuticos, L.da, 
a partir das instalações sitas na Zona Industrial de Condeixa -a -Nova, 
3150 -194 Condeixa -a -Nova, por alteração da tipologia da sociedade para 
Farmalabor — Produtos Farmacêuticos, S. A., sendo esta autorização 
válida por um ano a partir da data desta publicação, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

16 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ra-
lha.

203288311 

 Aviso n.º 10416/2010
Por despacho de 15 -04 -2010, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de Outubro, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 25865/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 210, 
de 29 de Outubro, para comercializar por grosso, importar, exportar e 
trânsito de substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
concedida à sociedade Comparsis, ACE com sede social no Parque da 
Saúde de Lisboa, Avenida do Brasil, n.º 53, Pavilhão 33 A, 1749 -003 Lis-
boa, a partir das instalações sitas na mesma morada.

16 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
203288352 

 Aviso n.º 10417/2010
Por despacho de 08 -04 -2010, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a sociedade DIAVERUM — Investimentos 
e Serviços, L.da, com sede no Sintra Business Park, Zona Industrial 
da Abrunheira, Edifício 4, Escritório 2 C, 2710 -089 Sintra, a adquirir 
directamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias es-




