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Diário da República, 2.ª série — N.º 92 — 14 de maio de 2018
alterada pela Portaria n.º 191/2015, de 29 de junho, e no n.º 11 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central,
Local e Regional do Estado (EPD), aprovado pela Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua redação atual, o Conselho Diretivo, na sua reunião de 3 de abril de 2018, deliberou nomear, em regime de comissão
de serviço, a licenciada Carla Sofia Rafael Duarte Coordenadora de
Núcleo do Núcleo de Gestão da Qualificação, do Centro de Emprego
e Formação Profissional do Seixal da Delegação Regional de Lisboa
e Vale do Tejo, cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a
1 de maio de 2018. A presente nomeação é fundamentada no facto de,
em sede de procedimento 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
Carla Sofia da Silva Rafael Duarte, nascida 9 de novembro de 1972,
natural de Abrantes. Maîtrise en Traduction pela Université de Mons-Hainaut, Bélgica (1994 1996).
Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade
Nova de Lisboa (19901994). Técnica superior no Instituto da Segurança Social desde 2001, tendo desempenhado recentemente funções
no Núcleo de Certificação e Reparação (áreas internacional e nacional)
e no Núcleo de Apoio à Gestão do Departamento de Proteção contra os
Riscos Profissionais (2014-2018). Perita Nacional Destacada na Comissão Europeia, Bruxelas, de 2011 a 2014, na DG CONNECT — Direção
Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias. Técnica
superior no Núcleo de Gestão de Prestações e Contribuições do Centro
Nacional de Pensões (2005 a 2011). Perita Nacional Destacada na Comissão Europeia, Bruxelas de 2001 a 2005 na DG EMPL — Direção
Geral de Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão. Integrou o Gabinete
do Ministro do Trabalho e Segurança Social no Núcleo de Apoio à Presidência, criado no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia de 2000. Executou trabalhos de tradução, interpretação
e secretariado em multinacionais e foi assessora da Direção da Área
Internacional Norte da Expo’98. Realizou um estágio profissional de
cinco meses no Serviço de Tradução da Comissão Europeia, Bruxelas
em 1995. Frequentou diversas ações de formação profissional, nomeadamente relacionadas com “A Sustentabilidade da Segurança Social”,
promovidas pelo Conselho Económico e Social, em parceria com o
ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, bem como no âmbito da Lei
de Bases da Segurança Social, SICC — Prestações e Stress no Trabalho,
promovidas pelo Instituto da Segurança Social e pela Autoridade para
as Condições de Trabalho.
2018-05-03. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
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SAÚDE
Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde e da Secretária de Estado da Saúde
Despacho n.º 4703/2018
Na sequência dos incêndios de grandes dimensões, ocorridos entre
os dias 17 e 24 de junho de 2017, nos concelhos de Pedrógão Grande,
Castanheira de Pera, Ansião, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Góis, Penela, Pampilhosa da Serra, Oleiros e Sertã, e 15 e 16 de
outubro de 2017, nos concelhos identificados no anexo I da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 4/2018, de 10 de janeiro, com as graves
consequências daí provenientes, em termos físicos, morais e materiais,
o Governo assumiu a necessidade de adoção de medidas de caráter
excecional de proteção às populações afetadas.
No contexto das medidas na área da Saúde, importa regulamentar a
operacionalização da gratuitidade do acesso dos utentes afetados aos
cuidados de saúde, designadamente, às prestações de saúde propriamente
ditas e ao transporte não urgente, quando necessário.
Assim, e nos termos do n.º 6 da Resolução de Conselhos de Ministros
n.º 4/2018, de 10 de janeiro, determina-se o seguinte:
1 — As vítimas dos incêndios ocorridos entre os dias 17 e 24 de
junho de 2017, nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de
Pera, Ansião, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Góis, Penela,
Pampilhosa da Serra, Oleiros e Sertã, e 15 e 16 de outubro de 2017, nos
concelhos identificados no anexo I da Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2018, de 10 de janeiro, têm direito à isenção do pagamento

de taxas moderadoras, à dispensa gratuita de medicamentos, produtos
tópicos e ajudas técnicas, e à gratuitidade do transporte não urgente
associado à realização de prestações de saúde, tratamentos e ou exames
complementares de diagnóstico e terapêutica.
2 — A identificação e validação da condição de vítima dos incêndios florestais é efetuada pelas Administrações Regionais de Saúde do
Norte e do Centro, mediante requerimento efetuado em minuta definida
por aquelas Administrações Regionais de Saúde e ao qual deverão ser
anexos os meios de prova também estabelecidos pelas Administrações
Regionais de Saúde.
3 — O requerimento é dirigido pelo requerente ao Diretor Executivo
do Agrupamento de Centros de Saúde respetivo o qual procede à análise
da sua conformidade legal.
4 — Após análise da conformidade legal referida no número anterior
os cuidados de saúde primários procedem ao registo da isenção a que
o utente tem direito com o código criado para o efeito pelos Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde, e disponível no Registo Nacional
do Utente.
5 — Os utentes identificados com o código de isenção referido no
número anterior têm direito ao transporte não urgente de doentes nos
termos da Lei n.º 108/2017, de 23 de novembro, com as alterações que
lhe foram introduzidas pela Lei n.º 13/2018, de 9 de março.
6 — A isenção prevista no presente despacho tem a duração de um
ano, tal como estabelecido no n.º 4, do artigo 3.º, da Lei n.º 108/2017,
de 23 de novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela
Lei n.º 13/2018, de 9 de março, devendo o processo ser reavaliado
pelas Administrações Regionais de Saúde do Norte e Centro mediante solicitação da própria vítima, passado este horizonte temporal.
7 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguinte ao
da sua publicação.
7 de maio de 2018. — O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde,
Fernando Manuel Ferreira Araújo. — 3 de maio de 2018. — A Secretária de Estado da Saúde, Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho.
311326451

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Deliberação n.º 602/2018
Considerando que:
O Decreto-Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, definiu a missão e
as atribuições da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
(ACSS), tendo a Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, aprovado os
seus Estatutos.
A organização interna da ACSS é constituída por cinco Departamentos, sendo certo que por deliberação do Conselho Diretivo podem ser
criadas, modificadas ou extintas até nove Unidades Orgânicas flexíveis,
integradas ou não naqueles Departamentos.
A Unidade de Gestão do Risco foi criada por Deliberação do Conselho
Diretivo, integrando-se no Departamento de Gestão Financeira.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, na sua versão atual, os cargos dirigentes podem ser exercidos
em regime de substituição nos casos de ausência ou impedimento do
respetivo titular quando se preveja que estes condicionalismos persistam
por mais de 60 dias ou em caso de vacatura do lugar.
A designação em regime de substituição dos cargos de direção intermédia da ACSS é feita pelo seu Conselho Diretivo.
Com a vacatura do cargo de Coordenador da Unidade de Gestão do
Risco, torna-se necessário, proceder à nomeação de um dirigente em
regime de substituição.
O Conselho Diretivo da ACSS, na sua reunião de 22 de março de 2018,
deliberou:
1 — Nomear em regime de substituição o licenciado, Tiago António
Fonseca Mendes, no cargo de Coordenador da Unidade de Gestão do
Risco do Departamento de Gestão Financeira da Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 22 de março
de 2018.
6 de abril de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, José Carlos
Caiado.
Nota curricular
Dados pessoais:
Tiago António da Fonseca Mendes, nascido em 24-12-1988, natural
de Leiria.

