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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2017
Nos termos do disposto nos artigos 6.º e 13.º dos Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos
Portugueses de Oncologia, E. P. E., constantes do anexo II
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 do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia/Espinho, 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,
para um mandato de três anos, renovável uma única vez.
Atendendo a que os atuais membros do conselho de
administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho, E. P. E., cessaram o respetivo mandato a 31 de
dezembro de 2016, 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 dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia, E. P. E., constantes do
anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro,
tendo o Ministro das Finanças proposto para vogal executiva
a licenciada Margarida Madalena Martins França.
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 dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de
Oncologia, E. P. E., constantes do anexo II 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, António da Silva Dias Alves, José Pedro da
Fonseca Moreira da Silva, Margarida Madalena Martins
França, Inês Ribeiro Pereira Miranda Rodrigues Souto e
Castro e Maria Alberta Fernandes Pacheco, respetivamente
para o cargo de presidente do conselho de administração,
vogal executivo com funções de diretor clínico, vogal
executiva, vogal executiva e vogal executiva com funções
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de enfermeira diretora do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia/Espinho, E. P. E., cuja 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 António da Silva Dias
Alves e Margarida Madalena Martins França, a exercer
a atividade de docência em estabelecimentos de ensino
superior público ou de interesse público.
3 — Autorizar o nomeado José Pedro da Fonseca Moreira da Silva a optar pelo vencimento do lugar de origem.
4 — Determinar que a presente resolução produz efeitos
a partir do dia seguinte ao da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 6 de abril de
2017. — O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da
Costa.
ANEXO
Notas curriculares

António da Silva Dias Alves, casado, nascido a 25 de
março de 1954.
Habilitações académicas:
Doutoramento pela Universidade de Aveiro, Mestrado
e Master Business Administration em Gestão de Empresas
pela Universidade do Porto (EGP), Curso de Especialização
em Engenharia Aplicada aos Hospitais (ENSP, University
of Wisconsin), Curso de Administração Hospitalar (ENSP),
Licenciatura em Economia (Universidade do Porto).
Atividade profissional:
Equipa de Apoio do Coordenador Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos Cuidados de Saúde Hospitalares (Desp. SEAS n.º 199/2016
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de
janeiro de 2016).
Administrador Hospitalar no Centro Hospitalar do
Porto: Departamento da Qualidade e da Pedopsiquiatria
(1/05/2012-7/01/2016), Coordenador do Gabinete de Estudos Económicos (2001/2002), Diretor do Departamento de
Formação e Ensino Pós-Graduado (2002-2004) e Diretor
do Ambulatório (out. 2009-31/12/2010).
Vogal do Conselho de Administração do Hospital Magalhães Lemos, E. P. E. (01/01/2011-31/04/2012).
Assessor do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
(nov. 2006-out. 2009).
Integrado na equipa da Misericórdia do Porto que preparou as propostas no programa de Parcerias Públicas
Privadas de hospitais do SNS.
Vogal do Conselho de Administração do SUCH
(1999-2001) e administrador da SAUDEC, parceria entre
o SUCH e o Instituto de Participações do Estado (IPE)
(2000-01).
Vogal da Comissão Instaladora do Hospital de São Sebastião, experiência inovadora de gestão hospitalar (jan.
1977-jun. 1998).
Diretor Financeiro da Administração Regional de Saúde
do Norte (1995-jan. 1997).
Administrador Delegado no Hospital Distrital de Matosinhos (1989-91).
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Diretor de Serviços Financeiros e Diretor de Serviços
de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia (1981-1989).

Iniciou funções no SNS na Maternidade de Júlio Dinis, Porto, no ano de 1989. Diretora dos Departamentos
de Aprovisionamento (1991-1994) e Análise de Gestão
(1997-2000) do Hospital de S. João e Administradora
Delegada do Hospital S. Paio de Oleiros, Santa Maria da
Feira (1994-1997). 2000, Posse como Administradora de
2.ª Classe do quadro do IPO FG, Porto. 2003; Posse como
Administradora do 2.º grau da Carreira de Administração
Hospitalar. Diretora Adjunta do Instituto da Qualidade em
Saúde (IQS), 2000-2005 e Diretora até 2006. Vogal do Conselho Diretivo do INEM, I. P. 2006-2008; Vogal Executiva
do Conselho de Administração do Hospital Magalhães
Lemos, E. P. E., 2008-2010 e Presidente do Conselho de
Administração do Hospital do HDES de Ponta Delgada,
E. P. E., 2011. Exerce as funções de administradora hospitalar no IPOP FG, E. P. E., no Centro de Investigação,
participando no desenvolvimento da unidade de ensaios
clínicos, projeto inovador e de referência nacional na área
oncológica. Professora associada da Universidade Católica
Portuguesa desde outubro de 2012 e Diretora do Programa
Pós-Graduação de Gestão na Saúde da Católica Porto
Business School.
Outras competências e cargos: Perita nacional na OCDE
Quality Indicator Project, 2001-2010. Consultora da
Direção-Geral da Saúde, desde 2008. Membro do Conselho Consultivo do Plano Nacional de Saúde 2015-2020.
Presidente da Sociedade Portuguesa para a Qualidade na
Saúde desde 2010 e Vice-Presidente da APAH, triénio
2013-2016. Auditora do ISQua International Accreditation
Programme desde 2015. Autora de mais de cinquenta comunicações em congressos, nacionais e internacionais, e de
inúmeros artigos sobre gestão de serviços de saúde, gestão
da qualidade, acreditação em saúde e segurança do doente.
Medalha de Serviços Distintos Grau “Ouro” do Ministério da Saúde, concedida em 25 de maio de 2009 pela
Ministra da Saúde e Louvor como membro do Conselho
para a Qualidade na Saúde da DGS, 2010 a 2013, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 23
de outubro de 2013.

José Pedro da Fonseca Moreira da Silva, nasceu a
27/12/1951. Licenciado em Medicina em 1976 pela Faculdade de Medicina, Universidade do Porto. Durante o
ano de 1986 e 1987 foi Assistente convidado de Medicina 3
(Professor Dr. Álvaro Guimarães. Em 06/1988 presta provas públicas, habilitação ao título de Especialista de Medicina Interna, na Ordem dos Médicos. Em 06/1991 presta
provas públicas, de habilitação ao título de Especialista de
Imunoalergologia, na Ordem dos Médicos. Em 06/1991 é
nomeado, orientador da formação dos internos de especialidade tendo até agora sido orientador de 7 internos. Em
09/1991 é nomeado responsável pela Consulta Externa de
imunoalergologia do Hospital de S. João, cargo que manteve até ao fim de 2003. Em 1991 concorre ao concurso
n.º 41/91 (5 candidatos) — Assistente de Imunoalergologia
dos Hospitais da Universidade de Coimbra (2 vagas) fica
em 2.º lugar. Em 01/03/1993 faz concurso institucional
interno geral ao Hospital de S. João e é classificado em
1.º lugar (5 candidatos). Toma posse como Assistente de
Imunoalergologia do quadro do Hospital de S. João em
12/1993. Participa em júris de avaliação final de internos
em 1992, 93, 94, 96, 98, 2000 e 2002, 2004, 2009 e 2010
e 2012.
Em 06/1997 faz concurso para Assistente Graduado
e é aprovado. Em 01/1999 toma posse como Secretário-Adjunto do Conselho Regional da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos e em 01/2002 como Secretário do Conselho Regional da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos. Em 2000 faz parte do Júri de Concurso para Assistentes Graduados (8 candidatos). Em 2002
termina o 1.º Curso de Formação de Auditores Técnicos de
Qualidade na Saúde (120 horas). Desde 1999 que participa
em várias ações de formação no âmbito do projeto GINA.
Na ARSN no Porto como orientador de formação dos
colegas que depois se associaram na formação nos vários
Distritos do Norte. Desde 2003 que participa em várias
ações de formação no âmbito do PNCA — Direção-Geral
da Saúde) cuja metodologia foi idêntica à do GINA. Em
2004 e 2007 concorre a Presidente do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos, tendo sido eleito nas duas
vezes. Em 2007 foi convidado para dirigir o Serviço de
Imunoalergologia do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho,
E. P. E., cargo onde ainda se mantém. Em 2010 e 2013
concorre a Presidente da Mesa da Assembleia Regional do
Norte da Ordem dos Médicos e foi eleito. Em 2010 (em
virtude da anulação do primeiro concurso) prestou provas
para Chefe de Serviço de imunoalergologia (4 candidatos)
tendo ficado em primeiro lugar neste último concurso.
Assistente Graduado Sénior desde 2016.
Em 2017 eleito membro do Conselho Superior da Ordem dos Médicos.
Margarida Madalena Martins França nasceu em Esmoriz, a 22 de abril de 1961. Licenciada em Direito pela
Universidade Católica de Lisboa, 1985. Em 1989 concluiu
o Curso de Administração Hospitalar, ENSP-UNL; em
2000, Mestrado em Gestão e Economia da Saúde, Faculdade de Economia, UC; em 2004, Curso de Formação
Profissional Técnico Superior de Segurança e Higiene do
Trabalho; em 2010 — Curso PADIS, AESE. Doutoranda
do Programa em Políticas Públicas (3.º Ciclo) da Universidade de Aveiro.

Inês Ribeiro Pereira Miranda Rodrigues Souto e Castro,
nascida em 6 de novembro de 1980.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Economia pela Universidade Católica
Portuguesa — Centro Regional do Porto (2003).
Mestrado em Métodos Quantitativos aplicados à Gestão
pela Porto Business School — Escola de Negócios — Universidade do Porto (2003-2008).
Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde
(PADIS — PORTO) pela AESE Business School (2014).
Atividade profissional:
Desde dezembro de 2014 — Vogal do Conselho Diretivo
da Unidade de Gestão Integrada de Medicina do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E.
Desde julho de 2014 — Vogal do Conselho Diretivo
da Unidade de Gestão Integrada de Psiquiatria do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E.
De janeiro de 2008 a dezembro de 2014 — Vogal do
Conselho Diretivo da Unidade de Gestão Integrada da
Mulher e da Criança do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia/Espinho, E. P. E.
De janeiro a dezembro de 2007 — Exerceu funções no
Gabinete de Planeamento e de Informação para a Gestão do
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E.
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De janeiro a dezembro de 2006 — Consultora, pela
Porto Business School, na área do controlo de gestão do
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E.,
em 2006.
De junho a outubro de 2005 — Exerceu funções no
Gabinete de Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Maria Alberta Fernandes Pacheco
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 12/10/1960
Experiência Profissional:
Janeiro de 2012-Presente — Vogal do Conselho Diretivo
de Unidade de Gestão Intermédia do CHVNG/E, E. P. E.
Maio de 2006 a dezembro de 2011 — Enfermeira Diretora do CHVNG/E, E. P. E.
Maio de 2002 a maio de 2006 — Enfermeira Supervisora no CHVNG/E
Agosto de 1990 a maio de 2002 — Enfermeira Chefe
no Centro de Saúde Mental de V. N. Gaia
Dezembro de 1982 a agosto de 1990 — Enfermeira no
Hospital Conde de Ferreira
Educação e Formação:
Dezembro de 2009 — Programa de Alta Direção de
Instituições de Saúde — AESE Business School.
Abril de 2000 — Curso de Mestrado em Psiquiatria e
Saúde Mental — Faculdade Medicina Universidade Porto.
Abril de 1993 — Curso de Administração de Serviços
de Enfermagem — Escola de Enfermagem Pós-Básica
do Porto.
Outubro de 1987 — Curso de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica — Escola de
Enfermagem Pós-Básica do Porto.
Dezembro de 1982 — Curso de Enfermagem Geral — Escola de Enfermagem das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora.

frequências dos operadores de serviços de comunicações
eletrónicas terrestres.
Foi ouvida a Autoridade Nacional de Comunicações
(ANACOM), nos termos do n.º 2 do artigo 37.º dos respetivos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015,
de 16 de março.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, ao abrigo das competências delegadas através
do Despacho n.º 2311/2016, de 16 de fevereiro, nos termos conjugados do disposto no n.º 3 do artigo 105.º da
Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, e subsequentemente alterada pelas Leis n.os 10/2013, de 28 de janeiro, e
42/2013, de 3 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 35/2014, de 7
de março, pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela
Lei n.º 127/2015, de 3 de setembro, e pela Lei n.º 15/2016,
de 17 de junho, no n.º 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 151-A/2000, de 20 de julho, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 264/2009, de 28 de setembro, e subsequentemente alterado pelas Leis n.os 20/2012, de 14 de maio,
e 82-B/2014, de 31 de dezembro, e no n.º 2 do artigo 37.º
dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei
n.º 39/2015, de 16 de março, o seguinte:
Artigo 1.º
Alteração do anexo IV da Portaria
n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro

1 — O n.º 1.1 do anexo IV da Portaria n.º 1473-B/2008,
de 17 de dezembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 296-A/2013, de 2 de outubro, e subsequentemente alterada pela Portaria n.º 378-D/2013, de 31 de dezembro,
passa a ter a seguinte redação:
«1.1 — Taxas referentes à utilização de frequências
designadas para serviços de comunicações eletrónicas
terrestres:
Código da taxa

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Portaria n.º 157/2017
de 10 de maio

A Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 296-A/2013, de
2 de outubro, e subsequentemente alterada pela Portaria
n.º 378-D/2013, de 31 de dezembro, aprovou o montante
das taxas devidas à Autoridade Nacional de Comunicações
(ANACOM).
No que respeita às taxas devidas pela utilização de frequências, estando em causa o domínio público do Estado,
importa que as mesmas sejam revistas periodicamente,
tendo em vista garantir a boa gestão dos recursos e a sua
utilização eficiente, assegurando que refletem o valor intrínseco do espectro radioelétrico atribuído.
Refira-se ainda que no âmbito da taxa associada à utilização de frequências para os serviços de comunicações
eletrónicas terrestres, foi suprimida a disposição na base da
qual se previa a proporcionalidade da taxação de espectro,
por área geográfica, caso a sua utilização se efetue apenas
em parte do território nacional, situação que atualmente
não tem cabimento no âmbito dos direitos de utilização de

141701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taxa por 1 MHz (euros)

90 800

»

2 — Os números 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 do anexo IV da
Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 296-A/2013, de 2 de outubro,
e subsequentemente alterada pela Portaria n.º 378-D/2013,
de 31 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«1.2.1 — Serviço móvel de recursos partilhados:
Código da taxa

141101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taxa por 1 MHz (a) (euros)

90 800

(a) Caso a(s) frequência(s) seja(m) atribuída(s) em parte do território nacional, o valor
da taxa é proporcional à percentagem geográfica do território para o qual seja(m) atribuída(s)
a(s) frequência(s).

1.2.2 — Serviço móvel terrestre:
Código da taxa

141201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taxa por 1 MHz (a) (euros)

90 800

(a) Caso a(s) frequência(s) seja(m) atribuída(s) em parte do território nacional, o valor
da taxa é proporcional à percentagem geográfica do território para o qual seja(m) atribuída(s)
a(s) frequência(s).

