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Habilitações académicas:
Mestrado em Saúde Pública, pela Escola Nacional de Saúde Pública 

da Universidade Nova de Lisboa, em 2007;
Curso de pós -licenciatura de especialização em Enfermagem de Rea-

bilitação, pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, em 2007;
Curso de pós -graduação em Enfermagem Oncológica, pela Escola 

Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto, em 2004;
Curso de complemento de formação em Enfermagem, pela Escola 

Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto, em 2001;
Curso de Enfermagem Geral, pela Escola Superior de Enfermagem 

de Bissaya Barreto, em 1992.

Experiência profissional:
2007 -2011 — coordenador do núcleo de enfermagem de reabilitação 

do serviço de medicina nascente da Unidade de Tomar do Centro Hos-
pitalar do Médio Tejo, E. P. E.;

2005 -2007 — enfermeiro graduado do serviço de cirurgia geral da 
Unidade de Tomar do CHMT, E. P. E.;

2003 -2005 — enfermeiro graduado do serviço de cirurgia geral da 
Unidade de Tomar do CHMT, S. A.;

1996 -2003 — enfermeiro graduado do serviço de cirurgia geral do 
Hospital Distrital de Tomar;

1993 -1996 — enfermeiro nível 1 do Serviço de cirurgia geral do 
Hospital Distrital de Tomar.

Outras actividades:
Auditor interno do SCD (desde Maio 2009);
Formador (CAP) no curso de Educação e Formação de Adultos do 

Itinerário de Formação de Apoio Familiar e à Comunidade inserido na 
medida n.º 2.2 do POPH (2009 -2010);

Funções em regime de acumulação na Escola Superior de Leiria — IPL 
com equiparação a professor adjunto (desde 2007);

Elaboração de projecto e coordenação da consulta de estomaterapia 
no CHMT (2004).

Sinopse curricular
Nome — António José Horta Lérias.
Data de nascimento — 6 de Julho de 1957.
Nacionalidade — portuguesa.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto 

Superior de Economia e Gestão de Lisboa, em 1987.

Experiência profissional:
2006 -2011 — director administrativo e financeiro da Lusofane, S. A. 

(Grupo Plomyplas);
2005 -2006 — vogal do conselho de administração do Centro Hospi-

talar do Médio Tejo, E. P. E., composto pelas Unidades Hospitalares de 
Abrantes, Tomar e Torres Novas;

2004 -2005 — vogal do conselho de administração do Centro Hospi-
talar do Médio Tejo, S. A.;

1994 -2003 — director administrativo e financeiro da Lusofane, S. A. 
(Grupo Uralita);

1992 -1994 — director de Marketing da Lusofane, S. A. (Grupo Uralita);
1991 -1992 — delegado comercial para Portugal da EPE, S. A. (Grupo 

Uralita);
1986 -1991 — responsável de vendas da Quimigal (Divisão de Óleos 

e Sabões -Margarinas);
1981 -1986 — administrativo de contabilidade da Quimigal (Divisão 

de Química Inorgânica e Metais).

Outras actividades:
Técnico oficial de contas n.º 6660 (membro da Ordem dos Técnicos 

Oficiais de Contas).
Sinopse curricular

Nome — João Pedro Gil Lourenço.
Data de nascimento — 7 de Fevereiro de 1975.
Nacionalidade — portuguesa.
Habilitações académicas:
MBA em Gestão de Empresas, pela Faculdade de Economia da Uni-

versidade Nova de Lisboa, em 2001;
Licenciatura em Engenharia Química, pelo Instituto Superior Técnico 

de Lisboa, em 1998.

Experiência profissional:
2007 -2011 — director de Marketing e Vendas da Lusofane, S. A. 

(Grupo Plomyplas);

2005 -2007 — director de Planeamento e Controlo de Gestão da 
Lusofane, S. A. (Grupo Plomyplas);

2003 -2005 — director de Planeamento e Controlo de Gestão do Centro 
Hospitalar do Médio Tejo, S. A., composto pelas Unidades Hospitalares 
de Abrantes, Tomar e Torres Novas;

2003 -2005 — gestor da qualidade do Centro Hospitalar do Médio 
Tejo, S. A.;

2001 -2003 — director de Marketing da Politejo, S. A.;
1997 -2001 — gestor da qualidade da Politejo, S. A.

Outras actividades:
Representante na assembleia -geral da TEPPFA Portugal (2005 -2011);
Responsável pela implementação de um sistema de controlo de gestão 

no CHMT e pelo reporting de indicadores para as diversas entidades do 
Ministério da Saúde (2003 -2005);

Coordenador da equipa responsável pela elaboração do plano de 
negócios do CHMT 2004 -2006;

Coordenador dos processos de certificação ISO 9001 dos serviços de 
nefrologia e imuno -hemoterapia (concluídos em 2005) e do processo de 
acreditação do CHMT pela Joint Comission International;

Responsável pelos serviços de informática e formação do CHMT 
(2003 -2005);

Membro da comissão especializada de sistemas de distribuição de 
água da APDA (2000 -2003);

Vogal da comissão técnica CT58/SC1 da APIP (1999 -2001).
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 Despacho n.º 15915/2011
O Decreto -Lei n.º 30/2011, de 2 de Março, criou o Centro Hos-

pitalar de Leiria -Pombal, E. P. E. (CHLP, E. P. E.), em resultado da 
fusão, e concomitante extinção, do Hospital de Santo André, E. P. E., 
e do Hospital Distrital de Pombal, com o objectivo de garantir às 
populações qualidade e diversificação da oferta de cuidados de saúde, 
universalizar o acesso e aumentar a eficiência da gestão dos serviços 
e utilização dos recursos.

Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º dos estatutos aprovados como 
anexo II do Decreto -Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, na 
sua actual redacção, aplicáveis ao Centro Hospitalar de Leiria-
-Pombal, E. P. E., por força do n.º 3 do artigo 1.º daquele diploma 
legal, o respectivo conselho de administração é composto por um 
presidente e um máximo de quatro vogais, em função da dimensão e 
complexidade do hospital  E. P. E., nomeados por despacho conjunto 
dos Ministros das Finanças e da Saúde de entre individualidades de 
reconhecido mérito profissional e perfil adequado para o desempe-
nho destes cargos.

Assim, nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 6.º e ainda do artigo 13.º, 
ambos dos Estatutos constantes do anexo II ao Decreto -Lei n.º 233/2005, 
de 29 de Dezembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 50 -A/2007, de 28 de 
Fevereiro, pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, pelo Decreto-
-Lei n.º 176/2009, de 4 de Agosto, e pelo Decreto -Lei n.º 136/2010, de 
27 de Dezembro, aplicáveis ao CHLP, E. P. E., por força do disposto no 
n.º 3 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 30/2011, de 2 de Março, determina-
-se o seguinte:

1 — São nomeados os seguintes membros para o conselho de adminis-
tração do CHLP, E. P. E., pelo período de três anos, cujo perfil e aptidão 
para o cargo são evidenciados pelas respectivas sinopses curriculares 
que se anexam ao presente despacho:

a) Presidente — licenciado Hélder Manuel Matias Roque;
b) Vogais:
Licenciado João Manuel Carreira da Conceição Coucelo, que desem-

penha o cargo de director clínico;
Licenciada Maria Emília Silva Fernandes Fael, que desempenha o 

cargo de enfermeira -directora;
Licenciado Licínio Oliveira de Carvalho;
Licenciado Francisco João Velez Roxo.

2 — Considerando a complexidade, exigência e responsabilidades 
inerentes à gestão do Centro Hospitalar de Leiria -Pombal, E. P. E., nos 
termos conjugados do artigo 13.º dos Estatutos constantes do anexo II ao 
Decreto -Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e do n.º 2 do artigo 28.º 
do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 71/2007, 
de 27 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de Dezembro, ambos aplicáveis por força do disposto no n.º 3 
do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 30/2011, de 2 de Março, a remune-
ração mensal do presidente e dos vogais executivos do conselho de 
administração agora nomeados, a abonar 14 vezes por ano, é fixada, 
respectivamente, em € 5465,43 e € 4595,87, sem prejuízo da aplicação 
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das normas de redução remuneratória legalmente estabelecidas para os 
titulares destes órgãos.

3 — Nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 20.º do Decreto -Lei 
n.º 71/2007, de 27 de Março, fica o vogal executivo licenciado Fran-
cisco João Velez Roxo autorizado a exercer, em acumulação com as 
suas funções executivas, a actividade de docência, a tempo parcial, na 
Universidade Católica Portuguesa.

4 — Nos termos do n.º 9 do artigo 28.º do aludido Decreto -Lei 
n.º 71/2007, de 27 de Março, fica o vogal director clínico, licenciado 
João Manuel Carreira da Conceição Coucelo, autorizado a optar pela 
remuneração devida no lugar de origem, correspondente à categoria de 
assistente graduado da carreira especial médica, mantendo as regalias 
ou benefícios remuneratórios que aí detinha.

5 — O presente despacho produz efeitos a partir do 5.º dia subsequente 
ao da sua assinatura.

16 de Novembro de 2011. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Saúde, Paulo José de 
Ribeiro Moita de Macedo.

Sinopse curricular
Hélder Manuel Matias Roque, nascido a 15 de Outubro de 1955, 

em Portimão.
Registo académico:
Licenciado em Medicina em 1981 pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra;
Consultor da carreira médica de clínica geral com o grau obtido em 

1995;
Pós -graduado em Medicina do Desporto em 2000 pela Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra;
Competência em gestão de serviços de saúde concedida em 2003 

pela Ordem dos Médicos;
Leccionou na Escola Superior de Enfermagem de Leiria;
Assistente graduado do quadro do Centro de Saúde de Leiria Dr. Gorjão 

Henriques, da Sub -Região de Saúde de Leiria.

Registo profissional:
Presidente do conselho de administração do Hospital de Santo André 

desde Julho de 2005;
Presidente da direcção do Centro de Saúde de Leiria Dr. Gorjão 

Henriques por duas vezes, de 1990 a 1994 e de 1998 a 2001;
Presidente da Ordem dos Médicos no Conselho Distrital de Leiria por 

dois mandatos seguidos, nos triénios de 1987 -1989 e 1990 -1992:
Nomeado membro para diversos júris de concursos da carreira médica 

de clínica geral;
Membro fundador e director por diversos anos do Núcleo Coor-

denador dos Médicos da Carreira de Clínica Geral do Distrito de 
Leiria;

Membro organizador ao longo dos diversos anos das Jornadas de 
Clínica Geral do Distrito de Leiria e de outros congressos e encontros 
científicos;

Membro do conselho consultivo da Escola Superior de Saúde de 
Leiria;

Membro do conselho cientifico do ISLA — Leiria;
Presidente do conselho geral do SUCH.

Outras actividades relevantes:
Vereador na Câmara Municipal de Leiria de 1994 a 1997 em regime 

de permanência e substituto do presidente da Câmara;
Vereador da Câmara Municipal de Leiria de 2002 a 2005 como in-

dependente;
Vice -presidente e presidente da Associação de Futebol de Leiria no 

quadriénio de 1996 -1999.

Sinopse curricular
João Manuel Carreira da Conceição Coucelo, nascido a 15 de Janeiro 

de 1953, em Lisboa.
Registo académico:
Licenciatura em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de 

Lisboa em 1978 com a classificação final de Bom;
Internato geral nos Hospitais Civis de Lisboa, tendo ingressado no 

internato de especialidade de medicina interna no serviço de medicina 
do Hospital dos Covões em 1983, que concluiu em 1988 com a classi-
ficação final de 19,5 valores;

Obteve o grau de consultor de medicina interna da carreira médica 
hospitalar em 1994.

Registo profissional:
Exerce desde Setembro de 2005 o cargo de director do serviço de 

medicina interna do Hospital Distrital de Pombal e as funções de coorde-
nador da comissão de controlo de infecção e da equipe de gestão de altas;

Médico convidado da unidade de cuidados intensivos coronários do 
Hospital dos Covões — 1985 a 1989;

Fundador da consulta de doenças auto -imunes do Centro Hospitalar 
de Coimbra em 1988;

Assistente hospitalar do quadro do Hospital Distrital de Pombal 
de 1990 a 1992, tendo exercido os cargos de director do serviço de 
urgência e presidente da comissão instaladora do novo serviço de 
urgência;

Curso de médico revisor — processo de revisão de utilização;
Ingressou no quadro do Centro Hospitalar de Coimbra por concurso 

público em 1992;
Presidente do conselho de administração do Hospital Distrital de 

Pombal de 1994 a 1999, funções que exerceu em acumulação com a 
direcção clínica e do serviço de urgência.

Frequentou acções de formação na área da gestão hospitalar, nomea-
damente o «Curso de gestão de serviços hospitalares», promovido pelo 
DRHS do Ministério da Saúde em 1996;

Assistente hospitalar graduado do serviço de medicina do Hospital dos 
Covões e chefe de equipa do serviço de urgência de 1999 a 2003;

Director clínico do Centro Hospitalar de Coimbra de 2003 a 2005;
Presidente da comissão de farmácia e terapêutica do CHC de 2003 

a 2005;
Coordenador da comissão instaladora do novo serviço de urgência 

do Hospital dos Covões de 2004 a 2005;
Frequentou o Programa de Seminários para Alta Direcção promovidos 

pelo conselho de administração do CHC em colaboração com a Univer-
sidade Católica em 2004, sobre «Motivação e liderança» e «Avaliação 
do desempenho hospitalar».

Outros cargos e funções:
Vereador da Câmara Municipal de Pombal de 1994 a 2001, desem-

penhando as funções de vereador substituto do presidente no primeiro 
mandato;

Presidente da Assembleia de Freguesia de Pombal de 2002 a 2005;
Presidente da Assembleia Municipal de Pombal — 2009;
Presidente da Assembleia Distrital de Coimbra da Ordem dos Médicos 

de 2005 a 2007;
Membro da Assembleia Municipal de Pombal desde 1984.

Sinopse curricular
Maria Emília Silva Fernandes Fael, nascida a 27 de Janeiro de 1961, 

em Pombal.
Registo académico:
Curso geral de Enfermagem em 1986, na Escola de Enfermagem 

de Leiria;
Curso de especialização em Enfermagem Médico -Cirúrgica em 

1995, pela Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, 
em Coimbra;

Adquire a equivalência a estudos superiores especializados, em Julho 
de 1995, atribuída pela Ordem dos Enfermeiros.

Registo profissional:
Vogal do conselho de administração do Hospital de Santo 

André — enfermeira -directora, de Setembro de 2005 a Dezembro de 
2008;

Enfermeira -chefe do serviço de cirurgia I do Hospital de Santo André 
desde Janeiro de 2003, após concurso público;

Enfermeira especialista em enfermagem médico -cirúrgica na cirurgia 
do ambulatório e hospital de dia do Hospital de Santo André, desde 
Dezembro de 1996, após concurso público;

Enfermeira graduada no serviço de cirurgia e ortopedia mulheres no 
Hospital Distrital de Leiria, desde Setembro de 1987;

Enfermeira em cuidados de saúde primários, no Centro de Saúde de 
Porto de Mós, de Março de 1986 a Agosto de 1987.

Outras actividades relevantes:
Integrou várias comissões e grupos de trabalho:
Comissão de enfermagem;
Comissão de coordenação oncológica;
Comissão de humanização e qualidade;
Comissão técnica de avaliação do desempenho;
Grupo funcional de acreditação (Joint Commission International), 

administração, chefia e direcção (GLD);
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Integra a equipa de gestão de altas do HSA, E. P. E.;
Frequentou várias acções de formação, como formanda e como forma-

dora, sobre temas relativos à prestação de cuidados de enfermagem;
Orientou alunos de enfermagem em diversos estágios hospitalares;
Foi júri de concursos e participou em comissões de escolha;
Participou na realização de encontros de enfermagem.

Sinopse curricular
Licínio Oliveira de Carvalho, nascido na Figueira da Foz em 25 de 

Dezembro de 1965.
Registo académico:
Pós -graduação em Administração Hospitalar pela Escola Nacional 

de Saúde Pública, em 1989 -1991 (15 valores);
Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra em 1984 -1989 

(14 valores);
Aprovação na parte escolar do curso de mestrado em Ciências Jurídico-

-Políticas, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, nas 
cadeiras de Direito Administrativo e de Direito Constitucional.

Registo profissional:
Administrador executivo do Hospital de Santo André, E. P. E., 2005 -...;
Administrador executivo do Hospital de Santo André, S. A., 2002 -2005;
Administrador -delegado do Hospital de Santo André — Leiria, 

2001 -2002;
Administrador -delegado do Hospital Distrital de Pombal, 1995 -2001;
Administrador -delegado do Hospital Distrital de Lagos, 1994 -1995;
Assessor do presidente do CA da ARS do Algarve, 1994 -1995;
Administrador hospitalar do Hospital Distrital de Leiria, 1991 -1994;
Docente do Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias, pólo 

da Marinha Grande, responsável pelas cadeiras de Direito do Trabalho 
e Segurança Social e de Direito Comunitário e Relações Laborais do 
curso de Gestão de Recursos Humanos, 1992 -2002.

Estudos e trabalhos publicados:
Realizou e publicou (em colaboração) estudos sobre temas de 

saúde para o Departamento de Recursos Humanos do Ministério 
da Saúde (1992 -1993) e para a Secretaria de Estado da Saúde 
(1998 -1999);

Realizou um trabalho no âmbito da frequência do mestrado em 
Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo 
sido publicado na revista do Centro de Estudos de Direito do Orde-
namento, do Urbanismo e do Ambiente (CEDOUA), n.º 2, ano 1, 
«Expo 98 — Sobre o procedimento das exposições universais», da 
mesma Faculdade;

Apresentou diversos trabalhos em congressos e workshops da saúde.

Outros elementos:
Fez estágio de advocacia;
Frequentou várias acções de formação sobre temas de gestão em-

presarial, de saúde e na área jurídica, bem como iniciativas de natureza 
técnico -científica (seminários, congressos, jornadas.);

Integrou diversas comissões e grupos de trabalho em diferentes áreas 
da saúde;

Desenvolveu, como monitor, acções de formação;
Frequentou e concluiu o II Curso de Pós -Graduação em Direito das 

Empresas do Instituto do Direito das Empresas e do Trabalho, da Fa-
culdade de Direito de Coimbra (2002 -2003);

Frequentou e concluiu o Programa Avançado em Gestão Empresarial 
Hospitalar, promovido pelo INDEG/ISCTE (2003);

Frequentou o Programa Integrado de Gestão Hospitalar promovido 
pela Universidade Católica Portuguesa (2010);

Membro representante do Hospital de Santo André, E. P. E., no Conse-
lho Empresarial da Região de Leiria — CERL — NERLEI (2009 -...);

Membro da comissão de vencimentos do SUCH (2010 -...);

Sinopse curricular
Francisco João Velez Roxo, nascido em Alter do Chão (Alto Alentejo) 

em 10 de Agosto de 1952.
Registo académico:
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas e mestre em Comu-

nicação Multimédia pela Universidade Técnica de Lisboa. Doutorando 
em Estudos Europeus no IEE/UCP Lisboa;

Complementou a formação universitária com a obtenção dos di-
plomas de pós -graduação em Engenharia Industrial (AliRati -Suécia) 
e do International Teachers Program (HEC/London Business School) 
e dos certificados de cursos de Estratégia e Marketing de média 

e curta duração em várias businesses schools: INSEAD (França), 
IMD (Suíça), HEC (França), Columbia University (EUA) e Harvard 
Business Shcool (EUA);

Participou em várias conferências e colóquios a nível nacional e 
internacional (MCEurope em especial).

Registo profissional:
Desde 1978 tem repartido a actividade profissional entre o trabalho 

como técnico superior e quadro com funções de gestão na Adminis-
tração Pública, empresas públicas e empresas privadas, a docência no 
ensino universitário e a consultoria/formação profissional em Gestão 
Estratégica e Marketing para quadros médios e superiores (ISCTE, 
ISEG, ISGB, UCP):

1978 -1981 — quadro superior do Ministério da Habitação e Obras 
Públicas. Assessor do SEHabitação e Obras Públicas;

1982 -1990 — sócio gerente da empresa de confecções Alterfato 
Confecções, L.da;

1983 -1986 — chefe de divisão Comercial dos Correios de Portugal;
1987 -1990 — quadro superior/gestor do IPE/CIFAG;
1991 -1996 — consultor/formador/coordenador responsável pelo De-

partamento de Marketing e Qualidade da IBERCONSULT — Formação 
e Consultoria. Neste âmbito de actividade, trabalhou com grandes em-
presas privadas (SONAE, TMG, STET, ICL, Nestlé, Ciba -Geigy, BPA, 
BES,...) e públicas (TAP, CTT, PT, CP, CARRIS, PETROGAL,...) e 
PME, através da realização de acções de formação, workshops e con-
sultoria;

1997 -2001 — administrador de duas empresas de tecnologias 
de informação portuguesas, Easyphone Portugal e Easysoft, Sof-
tware e Sistemas, com forte presença internacional. Presidente da 
ANETIE, Associação Nacional de Tecnologias da Informação e 
Electrónica;

2001 -2006 — administrador das empresas da rede SIBS e UNICRE 
e presidente da empresa de certificação digital — MULTICERT, S. A. 
Administrador responsável na SIBS e UNICRE pelo contacto com os 
PALOPS em especial Angola (BNA e EMIS);

2007 — presidente da ANCP — Agencia Nacional das Compras 
Públicas;

2008 -2010 — presidente da DLCVP — Delegação de Lisboa da Cruz 
Vermelha Portuguesa;

2010 — owner da empresa LUSITANOFONIA, Gestão do Conheci-
mento e Consultadoria dos Saberes.

A intervenção como investigador, docente universitário e conferen-
cista:

É autor do livro/vídeo Marketing para que quero e tradutor de vários 
livros de marketing (Comportamento do Consumidor e Gestão Marketing 
de Empresas de Serviços);

No ensino superior foi coordenador da cadeira de Gestão de Ope-
rações no ISCTE, de Gestão Comercial II (Marketing Industrial e de 
Serviços) do ISEG, professor visitante do CFC da Escola Francesa 
Hautes Études Commerciales (HEC), trabalhando com o Prof. Ber-
nard Dubois. Regente da disciplina de Estratégia de Marketing da 
licenciatura em Administração e Gestão de Empresas e Coordenador 
do PAME (Programa Avançado de Marketing para Executivos) da 
Escola de pós -graduação em Ciências Económicas e Empresariais da 
Universidade Católica Portuguesa;

Apresentou comunicações em congressos de estratégia, marketing e 
tecnologias da informação e escreveu artigos para revistas portuguesas 
especializadas em temas de gestão.
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 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas

Despacho n.º 15916/2011
É aditado ao meu despacho n.º 10283/2011, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de Agosto de 2011, através do qual 
nomeei o licenciado Fernando Paulo Cardoso Valor para exercer o cargo 
de adjunto do meu Gabinete, o n.º 4 com a seguinte redacção:

«4 — Fica o nomeado autorizado a beneficiar das excepções previstas 
nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 196/93, de 
27 de Maio.»

16 de Novembro de 2011. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José de Almeida Cesário.
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