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 Despacho n.º 8708/2012
1 — Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central 

do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) de 24 de maio de 2012, ao 
abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e dada 
a vacatura do lugar, é nomeada, em regime de substituição, no cargo 
de Coordenadora da Unidade de Instalações e Equipamentos, cargo 
de direção intermédia de 2.º grau, a mestre Ana Sofia Alves Coutinho, 
cuja competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação 
se afiguram plenamente adequadas ao desempenho do cargo, como 
demonstra a síntese curricular que se publica em anexo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de maio de 
2012.

5 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Dou-
tor João Carvalho das Neves.

Síntese curricular
Dados pessoais:
Nome: Ana Sofia Alves Coutinho.
Local e data de Nascimento: Lisboa, 16 de maio de 1973.
Nacionalidade: Portuguesa.

Habilitações académicas:
Licenciatura em Arquitetura, em 1996, pela Faculdade de Arquitetura 

de Lisboa;
Mestrado em Reabilitação da Arquitetura e Núcleos Urbanos, em 

2005, pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa.

Experiência profissional:
Diretora Coordenadora das Unidades Operacionais de Normalização 

e Licenciamento desde 27 de janeiro de 2011 até 28 de maio de 2012.
Coordenadora da Unidade Funcional de Gestão de Projetos de Insta-

lações desde 1 de julho de 2007 até 26 de janeiro de 2011;
Técnica superior principal da antiga Direção -Geral de Instalações 

e Equipamentos da Saúde (DGIES), de julho 2006 até 1 de julho de 
2007;

Membro de equipas de apreciação e acompanhamento de diversos 
projetos de hospitais desde 2002;

Coordenação de equipa de vistorias e licenciamento das unidades 
privadas de saúde desde 2002 até 2006;

Membro e colaboração em grupos de trabalho para elaboração de 
programas funcionais de hospitais;

Presidente do júri de abertura e análise das propostas do Novo Hospital 
de Proximidade de Lamego;

Membro do Grupo Técnico da Comissão Nacional para o Desenvol-
vimento da Cirurgia de Ambulatório.

Participação em diversos grupos de trabalho multidisciplinares.

Formação profissional:
Várias formações e visitas de estudo no âmbito da arquitetura e cons-

trução hospitalares;
Conclusão do Programa de Formação em Gestão Pública (FOR-

GEP — 2009).
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 Louvor n.º 291/2012

O Dr. Jorge Miguel de Sousa Gonçalves, ao longo dos três anos que 
desempenhou as funções de Coordenador da Unidade Funcional da Se-
cretaria do Conselho da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
ACSS, I. P., demonstrou sempre uma elevada lealdade, competência, 
grande dedicação, disponibilidade e exemplar postura.

Assumiu de forma exemplar as funções inerentes ao cargo, man-
tendo uma atitude construtiva, de grande dedicação à causa pública, 
sempre com a preocupação de promover a melhoria contínua dos 
serviços e a motivação dos colaboradores, numa fase de importantes 
transformações, não só para a ACSS, I. P., mas para toda a Admi-
nistração Pública.

Assim, tendo cessado funções de dirigente no passado dia 28 de 
maio de 2012, é da mais elementar justiça reconhecer o trabalho por 
si desempenhado, agradecendo todo o empenho colocado no exercício 
das funções que desempenhou.

28 de maio de 2012. — A Diretora do Departamento de Gestão e 
Administração Geral, Margarida Bentes de Oliveira.
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 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Deliberação n.º 851/2012

No uso da faculdade conferida pela alínea t) do n.º 1 do artigo 20.º 
do Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, e em conformidade 
com o disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, o Conselho Diretivo da Administração Regional de 
Saúde do Norte, I. P., delibera delegar, com faculdade de subdelegação, 
na Dr.ª Maria Neto de Miranda Araújo, Delegada de Saúde Regional, a 
competência para a prática dos atos relativos à realização de vistorias, 
previstos no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 279/2009, de 6 de 
outubro.

Esta deliberação produz efeitos à data da sua publicação.

21/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, José Carlos de Jesus 
Pedro.
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 Despacho n.º 8709/2012

Em conformidade com o disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do 
Código do Procedimento Administrativo, a Delegada de Saúde Regio-
nal da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., subdelega nos 
Delegados de Saúde da Região Norte, a competência para a prática dos 
atos relativos à realização de vistorias, previstos no n.º 1 do artigo 14.º 
do Decreto -Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publi-
cação.

21/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, José Carlos de Jesus 
Pedro.
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 Despacho n.º 8710/2012

Em conformidade com o disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do 
Código do Procedimento Administrativo, a Delegada de Saúde Re-
gional da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., delega, 
com faculdade de subdelegação, nos Delegados de Saúde da Região 
Norte, a competência para a prática dos atos relativos à fiscalização e 
controlo do funcionamento de instalações e equipamentos radiológicos 
do Serviço Nacional de Saúde, previstos no artigo 12.º do Decreto -Lei 
n.º 165/2002, de 17 de julho.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.

21 de junho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, José Carlos 
de Jesus Pedro.
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