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Resolução do Conselho de Ministros n.º 67/2017
Nos termos do disposto nos artigos 6.º e 13.º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E. P. E., constantes do
anexo III ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro,
conjugados com o artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 133/2013,
de 3 de outubro, alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30
de setembro, e com o n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, resulta que os membros do conselho de administração da Unidade Local de
Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., são nomeados por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta dos membros
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde
e pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, para
um mandato de três anos, renovável uma única vez.
Atendendo a que os atuais membros do conselho de
administração da Unidade Local de Saúde do Baixo
Alentejo, E. P. E., cessaram o respetivo mandato a 31 de
dezembro de 2016, por força da entrada em vigor dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E. P. E., constantes
do anexo III ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro,
torna-se necessário proceder à nomeação dos membros
deste órgão diretivo, para um mandato de três anos.
A remuneração dos membros do conselho de administração desta entidade pública empresarial obedece ao
disposto no n.º 5 da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 18/2012, de 21 de fevereiro, e à classificação atribuída
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de
26 de março, alterada pelas Resoluções do Conselho de
Ministros n.os 97/2012, de 21 de novembro, 45/2013, de
19 de julho, e 48/2013, de 29 de julho.
Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 6.º
dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E. P. E., constantes do anexo III ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de
fevereiro, tendo o Ministro das Finanças proposto para vogal executivo o licenciado José Manuel Lourenço Mestre.
Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, a Comissão
de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública,
que se pronunciou favoravelmente sobre as nomeações
constantes da presente resolução.
Assim:
Nos termos dos artigos 6.º e 13.º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, E. P. E., constantes do anexo III ao
Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, dos n.os 2 e 3
do artigo 13.º, e da alínea c) do n.º 3 do artigo 20.º e do n.º 8
do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18
de janeiro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28
de julho, e da alínea d) do artigo 199.º da Constituição, o
Conselho de Ministros resolve:
1 — Nomear, sob proposta dos Ministros das Finanças
e da Saúde, Maria da Conceição Lopes Baptista Margalha,
José Aníbal Fernandes Soares, José Manuel Lourenço
Mestre, António Armando Sousa Duarte e Joaquim Manuel Castanho Brissos, respetivamente para os cargos de
presidente do conselho de administração e diretora clínica para a área dos cuidados de saúde primários, vogal
executivo com funções de diretor clínico para a área dos
cuidados hospitalares, vogal executivo, vogal executivo
e vogal executivo com funções de enfermeiro diretor, da
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., cuja
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idoneidade, experiência e competências profissionais para
o desempenho dos cargos são evidenciadas nas respetivas
notas curriculares, que constam do anexo à presente resolução e da qual fazem parte integrante.
2 — Autorizar os nomeados Maria da Conceição Lopes
Baptista Margalha, José Aníbal Fernandes Soares, José Manuel Lourenço Mestre e Joaquim Manuel Castanho Brissos,
a exercer a atividade de docência em estabelecimentos de
ensino superior público ou de interesse público.
3 — Autorizar os nomeados Maria da Conceição Lopes
Baptista Margalha e José Aníbal Fernandes Soares a optar
pelo vencimento do lugar de origem.
4 — Determinar que a presente resolução produz efeitos
a partir do dia 1 de abril de 2017.
Presidência do Conselho de Ministros, 30 de março
de 2017. — O Primeiro-Ministro, António Luís Santos
da Costa.
ANEXO
Notas curriculares

Maria da Conceição Lopes Baptista Margalha, nascida
em 25 de agosto de 1958, natural e residente em Beja,
casada.
Habilitações académicas: Licenciatura em Medicina,
pela Faculdade de Medicina de Lisboa (1982);
Formação complementar em gestão: “Curso de Gestão de
Unidades de Saúde” da Faculdade de Ciências Económicas
e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa (1997);
“Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde” do
ISCTE/INDEG (2000);
Competência em Gestão de Serviços de Saúde pela
Ordem dos Médicos desde junho de 2003;
“CAGEP — Curso Avançado de Gestão Publica” do
INA (2006);
“PADIS — Programa de Alta Direção de Instituições
de Saúde” da AESE (2011).
Experiência Profissional: Ingressou na Carreira Médica de Clínica Geral em 1 de janeiro de 1986, provida
na categoria de Assistente Graduada Sénior da Carreira
Médica de Medicina Geral e Familiar desde 29 de abril de
2002, atualmente colocada no quadro do Centro de Saúde
de Beja, onde desempenha funções de Médica de Família
com lista de utentes;
Membro efetivo de Júris de Exames de Avaliação Final
do Internato Complementar de Medicina Geral e Familiar
e Júris de Concursos das Carreiras Médicas de Medicina
Geral e Familiar;
Membro da Comissão Nacional do Internato Médico
no período de 2006 a 2011;
Orientadora do Internato de Medicina Geral e Familiar
desde o ano de 2012.
Cargos de Coordenação e Direção exercidos: Coordenadora do Serviço de Tuberculose e Doenças Respiratórias
de Beja no período de outubro de 1992 a fevereiro de 1997;
Diretora do Centro de Saúde de Beja, de julho de 1996
a dezembro de 1999 e de setembro de 2002 a dezembro
de 2005;
Coordenadora da Sub-Região de Saúde de Beja no período de 1 de janeiro de 2000 a 30 de agosto de 2002;
Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional
de Saúde do Alentejo, I. P., no período de janeiro de 2006
a outubro de 2011.
José Aníbal Fernandes Soares, nascido a 14.07.1958 em
Angola, divorciado, 2 filhos, residente em Beja.
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Habilitações Académicas e Profissionais — Licenciatura em Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar da Universidade do Porto, em 1985. Especialidade
de Cirurgia Geral concluída em 1994. Pós-graduação em
Educação Médica pelo Instituto de Ciências da Saúde da
Universidade Católica Portuguesa. Curso de Gestão de
Unidades de Saúde 2006/2007; Curso de Alta Direção de
Saúde da AESE em 2008.
Títulos profissionais — Inscrito na Ordem dos Médicos
(C. P. n.º 29794); Grau de assistente de cirurgia geral desde
1994; Grau de consultor da carreira médica hospitalar
desde janeiro de 2002. Assistente Graduado Sénior da
carreira médica hospitalar desde janeiro de 2012.
Experiência profissional — Cirurgião do Hospital José
Joaquim Fernandes — Beja desde 1994; Assistente de cirurgia geral desde 1996 em regime de dedicação exclusiva;
Responsável pela Unidade de Cirurgia Ambulatória do
HJJF, desde 2001 até janeiro de 2006; Diretor do SU do
HJJF de janeiro de 2006 a janeiro de 2008; Responsável
da Unidade A do serviço de cirurgia geral do HJJF entre
01.2005 e 01.2008; Diretor Clínico da área dos Cuidados
Hospitalares, entre 16.01.2008 e 22.01.2012; Presidente da
Comissão de Ética da Unidade Local de Saúde do Baixo
Alentejo entre 2012 e 2016; Responsável pela consulta de
pé-diabético hospitalar integrada no Grupo de Controle da
Diabetes a partir de 2013. Responsável pela consulta de
Patologia Venosa hospitalar da ULSBA desde 1999.
Atividade em grupos de trabalho — Implementação
da emergência pré-hospitalar do HJJF; Grupo de controlo
da infeção da ferida operatória; Grupo de trabalho de luta
contra a hidatidose; Comissão Nacional para o Desenvolvimento da Cirurgia Ambulatória; Grupo de trabalho
da Entidade Reguladora da Saúde para a área da Cirurgia
de Ambulatório de 2008 a 2014 (SINAS); Membro da
Comissão de Ética Regional 2012/2016.
Formação/docência — Orientador de formação do Internato Geral; Orientador de formação do internato da
especialidade de Cirurgia Geral; Regente da disciplina de
Cirurgia na Escola Superior de Saúde de Beja do Instituto
Politécnico de Beja, de 1990 a 1992 e regente da disciplina
de Anatomofisiologia, de 1992 a 2011; Formador em cursos de Suporte Básico de Vida e Básico de Trauma.
Atividade científica — Autor e coautor de vários trabalhos na área da Cirurgia Geral, Cirurgia Ambulatória e Hidatidologia apresentados em reuniões científicas nacionais
e internacionais; Autor e coautor de trabalhos publicados
em revistas científicas; Orador e moderador em várias
reuniões científicas nacionais e internacionais nas áreas
da Cirurgia Geral, Hidatidose, Trauma, Patologia Venosa
e Trauma.
Sociedades e associações a que pertence — Sociedade
Portuguesa de Cirurgia; Sociedade Portuguesa de Hidatidologia; Sociedade Portuguesa de Senologia; Sociedade
Médica dos Hospitais Distritais da Zona Sul; Associação
Portuguesa de Cirurgia Ambulatória; Associacion Española
de Cirugia Mayor Ambulatória.

de Unidades de Saúde, — (INA-2007); — Curso de Fisioterapia — (ERA/ESSA-1978);
Experiência Profissional: Desde março de 2014 — Cargo
de Direção Superior — Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica. De setembro de
2013 a março de 2014 — Gabinete de Controlo de Custos
na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E.,
como Técnico Superior Assessor Principal. De abril de 2012
a agosto de 2013 — Docente e tutor em cursos de formação
em gestão para chefias intermédias (FORGEP), em Luanda — Angola, pela ENSP, e Consultor na Clínica Sagrada
Esperança — Luanda. De dezembro de 2005 a janeiro de
2012 exerceu os seguintes cargos públicos: — Presidente
Interino e em Exercício do Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 20
de dezembro de 2010 até 24 de janeiro de 2012; — Vogal
Executivo do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 1 de outubro
de 2008 a 19 de dezembro de 2010; — Vogal Executivo
do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do
Baixo Alentejo, E. P. E., de 31 de dezembro de 2005 a 30
de setembro de 2008; Participou, dentro e fora da Instituição, em diversas Comissões, Grupos de Trabalho, Projetos
e Programas. Em abril de 2008 foi docente convidado pela
Faculdade de Química da URO do URUGUAY nos cursos
de pós-graduação em Bioética III e Gestão de Serviço em
Farmácia Hospitalar — Nível II, em Montevideo. De 2002
a 2005 — Técnico Superior Principal no HJJF de Beja e
CHBA, na área da Gestão de Projetos de Investimentos.
Em 2004 e 2005 — Responsável do Gabinete de Projetos
como Assessor do Conselho de Administração para o Programa SAÚDE XXI. Nesse mesmo período foi docente
do ensino superior na Universidade Moderna — Beja, do
4.º e 5.º ano da Licenciatura em Organização e Gestão de
Empresas. De 1990 a 2001 foi Coordenador do Serviço
MFR do HJJF em Beja. De 1978 a 1989 exerceu funções na Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
(TDT) no Hospital José Joaquim Fernandes (HJJF) em
Beja. Outras Funções: Foi vereador na Câmara Municipal
de Beja em 2008 e 2009; É membro da OE, no colégio de
Gestão Económica e Financeira, com o n.º 10267. — Foi
Patrono da OE (2006 a 2012) para a formação de economistas estagiários. Trabalho relevante — dissertação do
mestrado: “O Sistema de Custeio Baseado em Atividades
nas Organizações de Saúde”.

José Manuel Lourenço Mestre, Gestor de Serviços de
Saúde, divorciado, nascido a 20-12-1954, em Lobito — Angola, de nacionalidade portuguesa. Habilitações Académicas
e Profissionais: Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde-Controlo de Gestão (ISCTE-2002); — Licenciatura em
Organização e Gestão de Empresas (UM-1998); — Curso
de pós-graduação em Gestão dos Serviços de Saúde,
(ISCTE-2000); — Curso de especialização em Gestão

Desde 2012, Diretor do Departamento de Contratualização na ARS do Alentejo, assegurando a afetação de
recursos financeiros às instituições e serviços prestadores
de cuidados de saúde, através da negociação, celebração e
revisão de planos estratégicos e contratos-programa com
os Hospitais, ULS e ACES.
Entre 2007 e 2012, Diretor do Departamento de Estudos
e Planeamento na ARS do Alentejo, responsável pelas áreas

António Armando Sousa Duarte, natural de Campo de
Besteiros, nasceu em 21 de maio de 1968.
É licenciado em Economia e mestre em Gestão de Empresas, com especialização em Marketing, pela Universidade de Évora.
Outras formações: Healthcare Management Program,
pela Católica — Lisbon School of Business & Economics;
Forgep — Programa de Formação em Gestão Pública,
pelo INA; Marketing da Formação Profissional para PME,
pelo IEFP.
Percurso e experiência profissional:
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de planeamento em saúde, recursos humanos, sistemas de
informação e investimentos, nomeadamente, os efetuados
na renovação do parque de saúde do Alentejo.
Entre 2004 e 2007, Chefe de Projeto da IDEFDS do
Alentejo. De 2000 a 2004, Chefe de Divisão do Fundo de
Apoio ao Investimento no Alentejo — estrutura do IEFP.
Entre 1996 e 2000, Diretor do NACEPOR/Centro de
Apoio à Criação de Empresas do Alto Alentejo, unidade
orgânica do IEFP, onde assegurou a gestão dos Ninhos
de Empresas, prestando o acompanhamento técnico às
empresas instaladas.
Entre 1992 e 1996, Diretor de Marketing do Centro de
Inovação Empresarial do Alentejo.
Outros elementos/competências:
Participou em Grupos de Trabalho de temáticas diversificadas e presidiu a vários júris de concursos de recrutamento de pessoal.
Foi representante da área da saúde nas Comissões de
Acompanhamento do QREN/INAlentejo e do porAlentejo,
entre 2007 e 2012. Participou na Unidade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Integrado da Zona do Alqueva
(PEDIZA II), em representação da IDEFDS do Alentejo.
Tem trabalhos ligados à área do empreendedorismo e
incubação empresarial e é coautor de artigos na área da
saúde e integração de cuidados.
Joaquim Manuel Castanho Brissos
Data de nascimento: 24/11/1968
Estado civil: Casado
2 Filhos
Bacharelato em Enfermagem — Escola Superior de
Saúde de Beja — 1991
Complemento de Formação — Licenciatura — Escola
Superior de Saúde de Beja — 2000
Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e
Psiquiatria — Universidade de Évora — 2006
Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria — Universidade de Évora — 2011
Pós-Graduação em Gestão de Unidades de Saúde — Escola Superior de Saúde de Portalegre — 2012
Auditor Interno do Sistema de Triagem de Manchester — desde 2005
Enfermeiro Adjunto do Enfermeiro Chefe do Serviço
de Urgência de 2006 a 2012
Enfermeiro em Funções de Chefia no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico, serviço de Imunohemoterapia — de
1 de janeiro de 2013 até à data atual
Coordenador da VMER de Beja de 1 de janeiro de 2013
até à data atual
Integração e Chefia do Serviço de Urgência Pediátrico
na Urgência Médico-cirúrgica — de 1 de junho de 2015
até à data atual
Enfermeiro Adjunto do Enfermeiro Diretor — de 2012
até à data atual
Supervisão das SUB (Moura e Castro Verde) — de 2012
até à data atual
Membro do Observatório dos Comportamentos Suicidários da ULSBA
Elemento da Comissão Executiva Permanente da Direção de Enfermagem
Elemento do Conselho Coordenador de Avaliação em
Enfermagem
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JUSTIÇA
Portaria n.º 178/2017
de 30 de maio

A presente portaria vem dar corpo a uma das medidas
do Programa Simplex para a área da Justiça, a criação do
Balcão Único dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Com a constituição deste Balcão será possível ao cidadão, em qualquer tribunal administrativo de círculo e
tribunal tributário, obter informações e certidões sobre
qualquer processo desses tribunais. Será possível também
entregar peças processuais ou documentos em suporte físico, quando admissível, e consultar processos em qualquer
tribunal de círculo e tribunal tributário do país, independentemente de ser ou não o tribunal onde corre o processo.
Considerando o caráter inovador desta medida e o impacto que a mesma pode ter no funcionamento do sistema
e, em particular, na organização e funcionamento das secretarias, especialmente considerando os recursos humanos a
elas alocados, prevê-se que o Balcão Único funcione, até
ao final do ano de 2017 e a título experimental, apenas no
Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, onde se procederá à monitorização e análise do seu impacto. Após aquela
data, e em função das conclusões do período experimental,
este modelo de organização da secretaria será estendido a
todos os tribunais administrativos e fiscais.
Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 325/2003, de 29 de dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 182/2007, de 9 de maio, e 190/2009, de 17 de
agosto, manda o Governo, pela Secretária de Estado da
Justiça, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria cria o Balcão Único dos Tribunais
Administrativos e Fiscais.
Artigo 2.º
Balcão Único dos Tribunais Administrativos e Fiscais

No âmbito da jurisdição administrativa e fiscal a obtenção de informações, o pedido e obtenção de certidões, a
entrega de peças processuais ou documentos em suporte
físico, quando admissível, e a consulta de processos podem ser efetuados em qualquer tribunal administrativo
de círculo ou tribunal tributário, independentemente do
tribunal onde corre o processo.
Artigo 3.º
Período experimental

Até 31 de dezembro de 2017 o Balcão Único dos Tribunais Administrativos e Fiscais funciona apenas, a título experimental, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.
Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de junho
de 2017.
A Secretária de Estado da Justiça, Anabela Damásio
Caetano Pedroso, em 29 de maio de 2017.

