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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Conselho de Ministros
Resolução n.º 33/2015
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º e no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, conjugados com o n.º 2 do artigo 13.º
e com o artigo 15.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, resulta que
os membros do conselho diretivo da Administração Central do Sistema
de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.), 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
até ao limite máximo de três renovações consecutivas.
Atendendo a que o vogal executivo Luís Filipe Ferreira da Cruz
Matos, cessou funções por ter sido nomeado vogal executivo do Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., com efeitos a 27
de abril de 2015, torna-se necessário proceder à nomeação de um novo
vogal executivo, para completar o mandato em curso dos membros do
atual conselho diretivo, que termina em 11 de setembro de 2017.
A remuneração dos membros do conselho diretivo deste instituto público de regime especial obedece ao disposto na Resolução do Conselho
de Ministros n.º 34/2012, de 15 de março.
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, a Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente sobre
a nomeação constante da presente resolução.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 5.º e do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, dos n.ºs 2 e 3 do artigo 13.º e do artigo 15.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 da alínea d) do artigo 199.º
da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Nomear, sob proposta da Ministra de Estado e das Finanças e do
Ministro da Saúde, Luís Rafael Leite Inácio Margalhau Nunes, para o
cargo de vogal executivo do conselho diretivo da Administração Central
do Sistema de Saúde, I.P., cuja idoneidade, experiência e competências
profissionais para o desempenho do cargo são evidenciados na respetiva
sinopse curricular, que consta do anexo à presente resolução e da qual
faz parte integrante.
2 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir de
11 de maio de 2015.
7 de maio de 2015. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
ANEXO
Nota curricular
Luís Rafael Leite Inácio Margalhau Nunes, nascido a 2 de setembro de
1966 em Lisboa, casado e com 2 filhos. Residência atual em Oeiras.
Licenciatura em Engenharia de Sistemas Decisionais pela
COCITE — Cooperativa de Técnicas Avançadas de Gestão e Informática — em 1996, com conclusão da componente curricular em 1990.
Formação profissional e participação em seminários em domínios como
a reengenharia de processos, os sistemas e tecnologias de informação,
gestão de programas e projetos, temas relacionados com a gestão de
recursos humanos e financeira para administração pública e em áreas
comportamentais diversas. Domínio do Inglês, conhecimentos de Francês e Espanhol.
Iniciou a sua atividade em 1987 como consultor independente na área
dos sistemas de informação, funções que assumiu também no Exército e
numa empresa de informática. Em 1990 ingressou na Accenture, onde se
manteve até agosto de 2014. Tendo sido promovido a Managing Director
(Partner) em 2002, assumiu o cargo de Vice-Presidente da Accenture
Portugal desde 2010, pertencendo à respetiva Comissão Executiva.
Liderou desde 2010 o Grupo de Administração Pública e Saúde em
Portugal e Angola, com clientes em setores como, entre outros, as Finanças, a Segurança Social, o Fundo Social Europeu, a Administração
Interna, a Justiça, a Saúde, a Modernização Administrativa, a Educação
e os Correios. Assumiu nesses clientes responsabilidades concretas no
planeamento, gestão e coordenação da ação comercial e do relaciona-

mento com a gestão de topo e na liderança dos diferentes projetos em
curso, abrangendo áreas tecnológicas e de organização e envolvendo a
coordenação de equipas multidisciplinares. Ao nível interno, assegurou o
planeamento, a gestão, o controlo e o reporte financeiro do grupo, assim
como a gestão dos respetivos recursos humanos, responsabilizando-se
pelo cumprimento das políticas internas nas diferentes vertentes.
Como qualidades profissionais e pessoais específicas, destaque-se o
elevado sentido de responsabilidade e capacidade de decisão, liderando
as suas equipas em torno de metas concretas, orientadas aos objetivos
e expectativas dos clientes. É persistente na obtenção dos resultados
pretendidos nos seus projetos, sentindo-se particularmente à vontade
na gestão de processos complexos de mudança e de implementação de
novas capacidades, envolvendo equipas multidisciplinares de grande
dimensão e com stakeholders variados.
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Gabinete do Ministro da Presidência e dos Assuntos
Parlamentares
Despacho n.º 5771/2015
Declaração de utilidade pública
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 São João
de Deus, pessoa coletiva n.º 502405872, com sede na Rua Fernando
Pedroso (Instalações da Escola), em Lisboa, vem desenvolvendo, desde
11 de maio de 1990, uma atividade constante na defesa e promoção
dos interesses dos associados, no que respeita à educação e ensino dos
seus filhos, alunos do pré-escolar e do ensino básico, desenvolvendo
designadamente atividades no âmbito da componente de apoio à família
(CAF). Atualmente, proporciona apoio a mais de 500 alunos e dispõe
de mais de 50 colaboradores. A partir de 2009, a associação passou
a assegurar a execução de Atividades de Enriquecimento Curricular
(AEC), alargou a oferta de atividades complementares educativas ao
2.º ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas em que está
inserida, criou o projeto de «Apoio ao livro e à leitura» e colaborou
ativamente no reapetrechamento da biblioteca e na extensão do horário
de abertura através da colaboração voluntária de pais, criou uma Escola
de Futebol e outra de Hip-Hop, um Clube de Xadrez, uma Escola de
Ténis e um Coro. Para além do inglês, da educação física e da música,
as atividades de enriquecimento curricular incluem o teatro, o xadrez, a
robótica educacional, a esgrima e o laboratório de ciências.
Coopera com as diversas entidades e com a Administração Local,
detendo protocolos de colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa
e com o Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre.
Por estes fundamentos, conforme exposto na informação
n.º DAJD/382/2015 do processo administrativo n.º 66/UP/2013 instruído na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros,
e no uso dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro-Ministro
através do Despacho n.º 6990/2013, de 21 de maio de 2013, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 104, de 30 de maio de 2013, declaro
a utilidade pública da Associação de Pais e Encarregados de Educação
da EB1 São João de Deus, nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de
7 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de
13 de dezembro.
8 de maio de 2015. — O Ministro da Presidência e dos Assuntos
Parlamentares, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
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Gabinete do Secretário de Estado
do Desporto e Juventude
Declaração n.º 114/2015
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de
julho, com as alterações posteriores, reconhece-se que os donativos
concedidos no ano de 2015 à Amigos da Montanha — Associação de
Montanhismo de Barcelinhos, NIPC 504 628 550, para a realização
de atividades ou programas de caráter não profissional consideradas

