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de 2018, deliberou nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período 
de 3 anos, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou 
retribuição base da função, cargo ou categoria de origem conforme previsto 
no artigo 31.º do EPD, a licenciada Clarisse Maria Gaudino Veredas Cam-
pos, como Diretora -Adjunta de Centro do Centro de Emprego e Formação 
Profissional do Alentejo Litoral da Delegação Regional do Alentejo, cargo 
de direção intermédia de 1.º grau, com efeitos a 5 de fevereiro de 2018.

A presente nomeação é fundamentada no facto de, em sede de pro-
cedimento concursal, a licenciada ter revelado comprovada experiência 
profissional na área de atuação do cargo, formação profissional nas áreas 
de interesse do lugar a prover, forte motivação, sentido de organização e 
capacidade de liderança, conforme evidencia a respetiva nota curricular 
em anexo:

Nota curricular
Clarisse Maria Gaudino Veredas Campos nasceu em Alcácer do Sal 

em 5 de agosto de 1963, é casada e tem dois filhos.
Formação académica e profissional: Em 1987 licenciou -se em Re-

lações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Polí-
ticas da Universidade Técnica de Lisboa. Em 1991 conclui o Curso de 
Formação de Formadores do Sistema de Aprendizagem do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional e, em 1999, especializa -se em Ciências 
Documentais, no ramo de Biblioteca e Documentação, pela Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa.

Em 2016 conclui o FORGEP — Programa de Formação em Gestão 
Pública, INA.

Experiência Profissional: Entre 1987 e 1999 exerceu funções de 
docente, que acumulou com a formação profissional, e no âmbito das 
quais ocupou diversos cargos de coordenação e representação.

 Deliberação (extrato) n.º 205/2018
Na sequência do disposto nos artigos 23.º e 24.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua reda-
ção atual, e após análise circunstanciada dos respetivos desempenhos 
e dos resultados obtidos, evidenciados, designadamente, nos relatórios 
de demonstração das atividades prosseguidas, o Conselho Diretivo do 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., deliberou, na sua 
reunião de 30 de janeiro de 2018, renovar, pelo período de três anos, a 
comissão de serviço dos seguintes dirigentes: 

Entre 1998 e 1999 foi vice -presidente do Conselho Diretivo na Escola 
Básica Integrada Bernardim Ribeiro, no Torrão.

Entre 1999 e 2012 foi coordenadora da Biblioteca Municipal de 
Ferreira do Alentejo, tendo sido responsável pelos trabalhos que cul-
minaram com a abertura daquele espaço ao público. Ali, dinamizou 
múltiplas atividades culturais, com especial destaque para a promoção 
do livro e da leitura.

Pertence ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
desde abril de 2012, assumindo as funções de coordenação na Biblioteca 
Municipal de Alcácer do Sal, entre 2012 e 2014.

Entre 2015 e 2016, exerceu funções no Arquivo Histórico Municipal 
de Alcácer do Sal.

É, desde 22 de fevereiro de 2016, diretora adjunta do Serviço de 
Emprego e Formação Profissional do Alentejo Litoral, em regime de 
substituição.

2018 -02 -07. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, 
Ana Paula Gonçalves Antunes.

311122696 

Dirigente Data de produção
de efeitos 

Cargo de direção intermédia de 1.º grau

Diretor de Serviços da Direção de Serviços de Emprego e Formação Profissional 
da Delegação Regional do Alentejo.

José Francisco Varandas Costa . . . . . . . . . . . . . . 01 -04 -2018 

Diretora de Centro do Centro de Emprego de Oeste Norte . . . . . . . . . . . . . . . . Célia Maria Gomes Roque . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 -04 -2018 
Diretor de Centro do Centro de Emprego de Torres Vedras  . . . . . . . . . . . . . . . Carlos Fernando Araújo Pinto  . . . . . . . . . . . . . . 15 -04 -2018 

Cargo de direção intermédia de 2.º grau 
Coordenador de Núcleo do Núcleo de Gestão do Mercado de Emprego, do 

Centro de Emprego e Formação Profissional do Barlavento.
Carlos Manuel Rio Simões Gonçalves . . . . . . . . 01 -04 -2018 

 2018 -02 -08. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, Ana Paula Gonçalves Antunes.
311122906 

 SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde

Despacho n.º 1874/2018
O XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, es-

tabelece como uma das prioridades, melhorar a governação do Serviço 
Nacional de Saúde.

De forma a retomar e a dar um novo impulso ao processo de reconhe-
cimento pelo Ministério da Saúde de Centros de Referência, foram reco-
nhecidos oficialmente, através dos Despachos n.os 3653/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 11 de março, e 9414/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho, os 
Centros de Referência para as restantes áreas definidas como prioritárias 
para 2015 designadamente na área de Oncologia de Adultos — Cancro 
do Reto, cujos critérios de seleção foram definidos através do aviso da 
Direção -Geral da Saúde n.º 8402 -O/2015.

Neste âmbito, e considerando ainda que a candidatura do Centro Hos-
pitalar Leiria, E. P. E., nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 9414/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho, 
tinha sido no âmbito desse processo de candidatura objeto de aceitação 
condicional, importa nos termos do artigo 4.º -A do Regulamento do 
Processo de Candidatura ao reconhecimento de Centros de Referência, 
publicado em anexo à Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro, alterada 
pelas Portarias n.os 195/2016, de 19 de julho, e 52/2017, de 2 de fevereiro, 
sob proposta da Comissão Nacional para os Centros de Referência, 
reconhecer outras instituições hospitalares como Centro de Referência 

para a área referida, que tenham reunido os critérios gerais e específicos 
fixados no respetivo Aviso.

Assim, determino:
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 7.º da 

Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro, alterada pelas Portarias 
n.os 195/2016, de 19 de julho, e 52/2017, de 2 de fevereiro, sob proposta 
da Comissão Nacional para os Centros de Referência nos termos da 
alínea c) do artigo 8.º da referida Portaria, são reconhecidos oficialmente 
pelo Ministério da Saúde, como Centros de Referência na área de Onco-
logia de Adultos — Cancro do Reto, o Centro Hospitalar Leiria, E. P. E., 
e o Centro Hospitalar Tondela Viseu, E. P. E.

2 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

14 de fevereiro de 2018. — O Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, Fernando Manuel Ferreira Araújo.

311134902 

 Despacho n.º 1875/2018
Apesar do esforço que tem vindo a ser feito no âmbito do recruta-

mento de pessoal médico na área de Medicina Geral e Familiar, são 
ainda notórias as carências no âmbito da rede de prestação de cuidados 
de saúde primários, que, precisamente, se pretende que constitua uma 
estrutura de proximidade, continuidade e de acesso privilegiado, centrada 
no cidadão, família e comunidade.

É, assim, fundamental dotar aquela rede com os recursos humanos 
indispensáveis para assegurar o nível de qualidade assistencial, o que 
pressupõe a adoção de uma estratégia coordenada que permita, quer a 
equidade, quer o acesso aos cuidados de saúde.

Duarte.Pinto
Realce


