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Entidade destinatária da transferência Data
da autorização

Montante
transferido

“Um Porto para o Mundo — Associação 
para o Congresso OIV 2011” . . . . . . . 11/06/2011 40.000,00€

29/07/2011 50.000,00€
20/09/2011 50.000,00€
03/11/2011 50.000,00€

 30 de março de 2012. — O Presidente, Manuel de Novaes Cabral.
205988715 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Louvor n.º 216/2012
No momento em que, por sua iniciativa, cessa as funções de coorde-

nação do programa de prevenção e controlo da infeção VIH/SIDA, é 
justo prestar público agradecimento ao Prof. Doutor Henrique de Barros 
pelo trabalho por este desempenhado na concretização das estratégias e 
metas definidas para aquele programa.

Ao longo de seis anos, o Prof. Doutor Henrique de Barros foi paladino 
de uma causa que visou diminuir a carga da infeção VIH e o sofrimento 
individual dos pacientes portadores da mesma, incrementando as tera-
pêuticas mais adequadas.

Como coordenador do programa nacional de prevenção e controlo da 
infeção VIH/SIDA deu ao Ministério da Saúde, durante todo este tempo, 
uma colaboração leal que muito apraz registar.

Dirigente empenhado e sempre em busca de melhores soluções, as 
suas naturais capacidades de liderança permitiram-lhe, com um número 
reduzido de colaboradores, introduzir novos métodos de prevenção 
elogiados no País e no estrangeiro.

Com uma carreira universitária assinalável e prestigiada, publicou 
diversos trabalhos sobre a temática VIH que em muito contribuíram 
para o prestígio do programa.

Por tudo quanto ficou dito, considero os seus serviços relevantes 
e distintos e reconheço o seu inegável contributo para o bem-estar 
e saúde dos portugueses, concedendo-lhe publicamente o presente 
louvor.

13 de abril de 2012. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

205988756 

 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 5541/2012

Com vista à construção do Centro Materno -Infantil do Norte, determi-
nada pelo Despacho do Senhor Secretário de Estado da Administração 
da Saúde, de 20 de setembro de 1991, veio o Centro Hospitalar do 
Porto, E. P. E., requerer ao Senhor Ministro da Saúde, nos termos do 
Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setem-
bro, e do regime especial previsto no Decreto -Lei n.º 123/2010, de 12 de 
novembro, a declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, 
sobre duas parcelas de terreno localizadas no concelho do Porto.

Considerando que:
A construção do Centro Materno -Infantil do Norte se integra numa 

candidatura beneficiária de cofinanciamento do Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional 2007 -2013 (QREN), aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 86/2007, de 3 de julho, e, como tal, se enquadra no 
objeto do referido regime especial — alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do 
Decreto -Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro;

De acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 123/2010, de 
12 de novembro, as expropriações dos imóveis necessárias à realização 
da infraestrutura são consideradas de utilidade pública, e com carácter de 
urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações;

Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 123/2010, de 
12 de novembro, os bens imóveis necessários à construção do Centro 
Materno -Infantil do Norte devem ser determinados por despacho do 
membro do Governo da tutela, sob proposta da entidade responsável pela 
implementação da infraestrutura, que vale como declaração de utilidade 
pública, conforme o n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;

No exercício das competências que me foram delegadas por S. Ex.ª o 
Ministro da Saúde, através do despacho n.º 9209/2011, de 18 de julho, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho de 
2011, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, e, ainda, com os fun-
damentos constantes na informação n.º 916/2011, de 20 de julho, da 
Secretaria -Geral do Ministério da Saúde, determino:

1 — A aprovação do mapa anexo ao presente despacho e que do 
mesmo faz parte integrante, contendo a identificação e a localização 
dos bens imóveis a expropriar, abrangidos pela declaração de utilidade 
pública, com carácter de urgência, a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º 
do Decreto -Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro;

2 — Aplicando -se o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 123/2010, 
de 12 de novembro, a consulta do mapa referido no número anterior 
pode ser efetuada nas instalações do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E., 
sito no Largo Professor Abel Salazar, no Porto, e na Secretaria Geral do 
Ministério da Saúde, sita na Avenida João Crisóstomo, n.º 14, em Lisboa;

3 — Os encargos com a expropriação resultante deste despacho são 
da responsabilidade do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E., devendo 
ser efetuado o depósito a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º 
do Código das Expropriações, de acordo com o disposto no n.º 2 do 
artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro.

12 de abril de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira. 

 Mapa de expropriações 

Número
de

parcela
Nome e morada dos proprietários e demais interessados

Identificação do prédio

Concelho Freguesia Matriz
urbana

Descrição
predial Confrontações Área

(m2)

1 António Manuel Pinheiro Bastos e Marga-
rida Maria Baltazar Dias Bastos, casa-
dos, Rua Professor Barreto, 52, Trofa, 
3750 -798 Águeda.

Porto. . . . . Massarelos 425 1066/20081117 Norte: Rua da Piedade.
Sul: maternidade.
Nascente: maternidade.
Poente: António Amorim da

161,5

Joaquim Afonso Maia e Maria Margarida 
Pinheiro Bastos Afonso Maia, casados, 
Rua Herculano Coelho, lote 23, Chã, 
Tavarede, 3080 -847 Figueira da Foz

Cunha.

Ricardo António Pereira Costa e Alvina 
Elisa Conceição Costa, casados, Rua da 
Piedade, 230, Porto, 1050 -480 Porto

2 António Amorim da Cunha e Maria Odete 
Neiva da Cunha, casados, Rua Sr.ª da 
Luz, 452, 1.º, Porto, 4150 -585 Porto

Porto. . . . . Massarelos 3039
1856
1857

1733/20091204
225/19971021
226/19971021

Norte: Rua da Piedade.
Sul: maternidade.
Nascente: António Bastos e 

Câm. Municipal do Porto.
Poente: prédio Le Palace.

1408

 205990278 

relativa aos subsídios, subvenções, bonificações, ajudas e incentivos 
atribuídos a pessoas singulares ou coletivas exteriores ao setor público 
administrativo, pagos no âmbito da atividade do IVDP e relativos aos 
1.º e 2.º semestres de 2011. 




