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Anabela Pereira Coelho, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão da 
Qualidade.

A presente nomeação produz efeitos a 29 de maio de 2012, ficando a 
nomeada autorizada a optar pelo vencimento da sua categoria de origem, 
nos termos do n.º 3 do artigo 31.º da lei citada.

29 de maio de 2012. — O Diretor -Geral, Francisco George.

Súmula Curricular
I — Elementos de identificação
Anabela Pereira Coelho, nasceu a 10 de março de 1974 em Setúbal.

II — Habilitações académicas
Obteve o Grau de Académico de Mestre em Saúde Pública com 

especialização em Politicas e Administração de Saúde, pela Escola 
Nacional de Saúde Pública, com a máxima classificação de Muito Bom 
por unanimidade.

Licenciada em Gestão, pela Escola Superior de Ciências Empresariais 
do Instituto Politécnico de Setúbal, no ramo de especialização de Gestão 
de Recursos Humanos;

Licenciada em Enfermagem pelas Escolas Superiores de Enfermagem 
Calouste Gulbenkian e Francisco Gentil de Lisboa;

III — Carreira profissional
Em 2006 assume funções de Chefe de Divisão na Direção -Geral de 

Saúde, que mantém até hoje, nas áreas da Qualidade e Gestão Integrada 
da Doença e Inovação.

Em 2002 é convidada para assistente da Escola Superior de Enfer-
magem Calouste Gulbenkian de Lisboa, onde permaneceu até o final 
de 2005 como equiparada a assistente do 2.º triénio.

Em 2000 assume funções de assessoria na gestão de serviço e dos 
cuidados de enfermagem no serviço de especialidades cirúrgicas.

Ingressou na carreira de enfermagem em 1997, no Hospital de São 
Bernardo em Setúbal.

IV — Atividade profissional mais relevante
Na Direção -Geral de Saúde colaborou com a estrutura de coordenação 

responsável pela elaboração do Plano Nacional de Saúde 2004 -2010 
do Ministério da Saúde integrando dois painéis nacionais de peritos na 
“WHO -Portugal Round Table” em 2003 e 2006.

Participou a nível local, regional e nacional em vários grupos de 
trabalho para o estudo, desenvolvimento e execução das política e es-
tratégias de saúde nas áreas da qualidade na saúde, gestão integrada 
da doença, monitorização de resultados em Saúde, assumindo, ainda, 
a coordenação executiva da elaboração de Normas Clínicas, da elabo-
ração de programas de intervenção em saúde e de projetos de gestão 
integrada da doença.

Representou o Ministério da Saúde e a Direção -Geral da Saúde em 
vários conselhos nacionais, grupos técnicos e comissões interministe-
riais, nomeadamente, Comissão Nacional de Avaliação do Tratamento 
Cirúrgico da Obesidade, Comissão Nacional de Acompanhamento da 
Diálise, Grupo Técnico de Validação Terapêutica e de Boas Práticas 
Clínicas em Esclerose Múltipla e Grupo Técnico de Acompanhamento 
da Hipertensão Pulmonar.

Participou, em representação do Ministério da Saúde e da Direção-
-Geral da Saúde, em vários grupos de trabalho e reuniões internacionais 
no âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Comissão da 
União Europeia.

No Instituto de Higiene e Medicina Tropical, na Escola Nacional de 
Saúde Pública e na Universidade Católica Portuguesa colabora como 
docente convidada em unidades curriculares de Gestão de Unidades 
de Saúde, Saúde Pública, Planeamento em Saúde, e Gestão Integrada 
da Doença.

Na Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian de Lisboa 
assumiu funções de assistente, equiparada a 2.º triénio, no departamento 
de Saúde Pública lecionando as disciplinas de Gestão e de Enferma-
gem Comunitária. Integrou diferentes comissões e grupos de trabalho 
internos, destacando -se o de implementação e gestão de um Portal Ins-
titucional. Desenvolveu um estudo de investigação retrospetivo do tipo 
estudo de caso sobre a relação entre as horas de cuidados de enfermagem 
e os resultados observados em doentes. Em 2003, em representação da 
instituição, é convidada, como perita, para integrar o grupo de trabalho 
de validação de um protótipo de formação em e -learning “Gestão da 
Qualidade Total”.

No Hospital de São Bernardo em Setúbal assumiu a coordenação, 
implementação e avaliação de alguns projetos de qualidade técnica, 
assistencial e humana no serviço de especialidades cirúrgicas. Desen-
volveu dois estudos de investigação em contexto de trabalho, um sobre 
a recetividade da triagem de enfermagem dos doentes urgentes e um 

outro sobre a integração de novos enfermeiros no serviço de urgência. 
Ainda no mesmo serviço implementa um programa de integração de 
novos enfermeiros com base do modelo de tutoria.

V — Produção e Divulgação do Saber
Participou como prelectora convidada em vários seminários e con-

gressos, colaborou na moderação de mesas de trabalho em congressos 
nacionais e internacionais, publicou vários artigos técnico -científicos em 
monografias e revistas nacionais e internacionais assim como colaborou 
na revisão técnica de monografias da OMS.
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 Despacho n.º 8138/2012
Nos termos dos artigos 35.º e 37.º do Código do Procedimento Admi-

nistrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, e 
alterado pelo Decreto  -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, e de acordo com o 
disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Estatuto do Pessoal Dirigente aprovado 
pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e alterado pelas Leis n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de 
abril e 64/2011, de 22 de dezembro, delego:

1 — Na chefe de divisão de Apoio à Gestão, mestre Belmira Maria 
da Silva Rodrigues, com a faculdade de subdelegação, as competências 
para:

1.1 — Mandar verificar o estado de doença declarada por atestado 
médico, bem como mandar submeter os funcionários ou agentes a junta 
médica.

1.2 — Praticar todos os atos relativos à aposentação do pessoal, e, em 
geral, todos os atos respeitantes ao regime de segurança social, incluindo 
os referentes a acidentes em serviço.

1.3 — Autorizar a passagem de certidões de processos arquivados 
relativos ao pessoal, expediente, contabilidade ou aprovisionamento.

1.4 — Autorizar o processamento das despesas com transportes, 
alojamento e ajudas de custo, relativas as deslocações em serviço pre-
viamente autorizadas.

1.5 — Autorizar o processamento dos abonos referentes à prestação 
de trabalho extraordinário, noturno, em dias de descanso semanal e em 
feriados, previamente autorizada.

1.6 — Autorizar, dentro dos limites estabelecidos pelo respetivo or-
çamento anual, transferências de verbas subordinadas a mesma classi-
ficação orgânica e a antecipação até dois duodécimos por rubrica, com 
os limites anualmente fixados pelo Ministério das Finanças.

1.7 — Autorizar e visar os documentos de despesa respeitantes a pa-
gamentos urgentes efetuados a pronto, por conta do fundo de maneio.

1.8 — Autorizar pedidos de libertação de créditos.
1.9 — Autorizar pedidos de autorização de pagamentos.
1.10 — Autorizar despesas com locação ou aquisição de bens móveis, 

aquisições de serviços e empreitadas de obras públicas de valor inferior 
a € 75 000,00, no âmbito do Código dos Contratos Públicos aprovado 
pelo Decreto  -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.

1.11 — Autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por 
motivo justificado, deem entrada nos serviços para além do prazo re-
gulamentar.

1.12 — Endossar cheques e outros meios de pagamento respeitantes 
à cobrança do imposto de selo, para efeitos de depósito em conta ban-
cária da Direção  -Geral da Saúde, conjuntamente com a Coordenadora 
Técnica Marília Neves Nunes.

2 — Nos Subdiretores -Gerais Dra. Maria da Graça Gregório de Freitas 
e Dra. Catarina de Senna Fernandes Cabral Sena e na chefe de divisão 
de Apoio à Gestão, Mestre Belmira Maria da Silva Rodrigues, a assi-
natura de cheques respeitantes à conta de gerência, fundo de maneio 
e PIDDAC.

O presente despacho produz efeitos a 29 de maio de 2012.
5 de junho de 2012. — O Diretor -Geral, Francisco George.
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 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Declaração de retificação n.º 763/2012
Por ter sido publicada com inexatidão a deliberação n.º 728/2012 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 28 de maio de 2012, a 
p. 19094, retifica -se a mesma. Assim, onde se lê «€ 24 939,90» deve 
ler -se «€ 25 000».

31 de maio de 2012. — O Conselho Diretivo: Jorge Torgal, presi-
dente — Hélder Mota Filipe, vice -presidente — Miguel Vigeant Gomes, 
vice -presidente — Cristina Furtado, vogal — António Neves, vogal.
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