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Serviço de Nefromedicina e de Cardiotorácica. Em 1994 
integrou a Comissão Instaladora do Hospital Fernando 
Fonseca como Enfermeira Supervisora, tendo sido respon-
sável pelo Departamento da Mulher, pelo Departamento 
de Pediatria e pela área autónoma da Urgência Geral. Fez 
Concurso Público para Enfermeira Supervisora.

Integrou o quadro do Hospital de Santa Maria, como 
Enfermeira Supervisora entre novembro de 2002 e ja-
neiro de 2003. Entre 2003 e 2005 integrou o Conselho de 
Administração do Hospital Egas Moniz S. A., como foi 
Enfermeira Diretora. Em janeiro 2006 iniciou funções no 
Grupo Espírito Santo Saúde, como Enfermeira Diretora do 
Hospital da Luz e transitou para Grupo Luz Saúde, com 
o mesmo cargo no atual Hospital da Luz Lisboa. Eleita 
Vice -Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem 
dos Enfermeiros para o mandato 2016 -2019. Coordenadora 
científica de normas de enfermagem na área do adulto e 
da criança, na DGS. Integrou o grupo de trabalho que 
elaborou a operacionalização do perfil de competências do 
Enfermeiros Gestor, por nomeação do Conselho Diretivo 
da Ordem dos Enfermeiros em maio de 2017. Revisora de 
artigos científicos da Revista Brasileira de Enfermagem, 
Revista da Escola de Enfermagem da USP e ABCS Health 
Sciences. Distinguida em 2015 com o Prémio de Inves-
tigação em Enfermagem Mariana Diniz de Sousa 2014.
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 Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2019
Nos termos do disposto nos artigos 6.º e 13.º dos Es-

tatutos 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, na sua redação atual, e com o n.º 2 do artigo 13.º 
do Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na sua redação 
atual, resulta que os membros do conselho de administra-
ção do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., são 
designados 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 ad-
ministração do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., 
cessaram o respetivo mandato a 31 de dezembro de 2018, 
torna -se necessário proceder à designação dos mem-
bros deste órgão diretivo, para um mandato de três anos, 
assegurando -se a continuidade de funções de quatro dos 
elementos deste órgão.

A remuneração dos membros do conselho de admi-
nistração 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, na sua redação atual.

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 6.º 
dos Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Ins-
titutos 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 exe-
cutivo Francisco Augusto Batista Chalaça.

Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na sua redação atual, a 
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administra-
ção Pública, que se pronunciou favoravelmente sobre as 
designações constantes da presente resolução.

Assim:
Nos termos dos artigos 6.º e 13.º dos Estatutos dos Hos-

pitais, 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, 
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, na sua reda-
ção atual, e da alínea d) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Designar, sob proposta do Ministro das Finanças 
e da Ministra da Saúde, para exercer funções no conse-
lho de administração do Hospital do Espírito Santo de 
Évora, E. P. E., os seguintes membros, cuja idoneidade, 
experiência e competências profissionais para o desem-
penho dos cargos são evidenciadas nas respetivas notas 
curriculares, que constam do anexo à presente resolução, 
dela fazendo parte integrante:

a) Maria Filomena Ferreira Mendes para o cargo de 
presidente do conselho de administração;

b) Isabel Maria Barata Salgueiro Pita Santos Silva para 
o cargo de vogal executiva com funções de diretora clínica;

c) Francisco Augusto Batista Chalaça para o cargo de 
vogal executivo;

d) Luís Filipe Navarro Canhão Cavaco para o cargo de 
vogal executivo; e

e) Maria Elisa Elias Brissos para o cargo de vogal exe-
cutiva com funções de enfermeira diretora.

2 — Autorizar a designada Maria Filomena Ferreira 
Mendes a exercer a atividade de docência em estabeleci-
mentos de ensino superior público ou de interesse público.

3 — Autorizar os designados Maria Filomena Ferreira 
Mendes, Isabel Maria Barata Salgueiro Pita Santos Silva 
e Luís Filipe Navarro Canhão Cavaco a optar pelo venci-
mento do lugar de origem.

4 — Determinar que a presente resolução produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 7 de fevereiro 
de 2019. — O Primeiro -Ministro, António Luís Santos 
da Costa.

ANEXO

Notas curriculares

Maria Filomena Ferreira Mendes é natural de Montemor-
-o -Novo, nascida em janeiro de 1957. Possui o grau de 
doutor em Sociologia, especialidade de Demografia, pela 
Universidade de Évora (1993), e a licenciatura em Eco-
nomia pela mesma Universidade (1980).

Iniciou a sua atividade profissional em 1980 enquanto 
docente na Universidade de Évora, onde a partir de 2000 
exerce funções como Professora Associada do Depar-
tamento de Sociologia, lecionando diferentes unidades 
curriculares a cursos de licenciatura e mestrado. É inves-
tigadora integrada do Centro Interdisciplinar de História, 
Cultura e Sociedades (CIDEHUS -UÉ) financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (tendo 
obtido na última avaliação internacional a classificação de 
excelente) e coordenadora do Laboratório de Demografia 
do CIDEHUS -UÉ.

Entre 2000 e 2004, foi Diretora Regional do Alentejo do 
Instituto Nacional de Estatística. Desde 2009, é Presidente 
eleita da Direção da Associação Portuguesa de Demogra-
fia. Entre novembro de 2009 e maio de 2013 exerceu as 
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funções de Presidente do Conselho de Administração do 
Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.

Em 2014, foi Presidente eleita do Departamento de So-
ciologia. Entre maio de 2014 e junho de 2016, exerceu as 
funções de Vice -Reitora da Universidade de Évora para a 
área da Educação, Formação Graduada e Pós -Graduada.

Entre junho de 2016 e a presente data, exerceu as fun-
ções de Presidente do Conselho de Administração do Hos-
pital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.

Exerceu outras funções de gestão e coordenação na 
Universidade de Évora, nomeadamente, desde 2009, Re-
presentante da Universidade de Évora na Rede Interuniver-
sitária em Demografia (ISCTE, Universidade de Aveiro, 
Universidade de Évora, Universidade dos Açores, Univer-
sidade Nova de Lisboa e Universidade de Lisboa) para a 
formação avançada e a investigação em demografia, entre 
2009 e 2013, Membro do Conselho Científico da Escola 
de Ciências Sociais e de 1999 a 2000, Vice -Diretora do 
Centro de Investigação Interdisciplinar de História, Cultura 
e Sociedades (CIDHEUS); de 1993 a 2000, Membro do 
Conselho Científico da Área Departamental de Ciências 
Humanas e Sociais; de 1995 a 1997, Presidente do Conse-
lho do Departamento de Sociologia, Presidente do Conse-
lho Diretivo da Área Departamental de Ciências Humanas 
e Sociais, Membro do Senado, Membro da Assembleia 
de Representantes e Membro do Conselho Científico da 
Universidade.

Coordenou vários projetos de investigação científica 
financiados pela FCT, foi orientadora científica de várias 
teses de doutoramento e de mestrado. É autora e coautora 
de vários livros e de artigos científicos publicados em 
revistas indexadas.

Isabel Maria Barata Salgueiro Pita Santos Silva, na-
cionalidade Portuguesa, nascida em Lisboa a 10/06/1952, 
licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina de 
Lisboa em 1976.

Atividades Profissionais desenvolvidas:
Desde 06/06/2016 ate à presente data exerce a atividade 

de Diretora Clínica no Hospital Espírito Santo de Évora, 
(HESE -EPE).

De 17/09/1998 até 06/06/2016, Diretora do Serviço de 
Anestesiologia do Hospital do Espírito Santo de Évora 
(HESE -EPE).

De 25/03/2000 a 16/09/2002 e de 1/08/2007 e até 
06/06/2016, Diretora do Serviço do Bloco Operatório do 
HESE -EPE; Adjunta da Direção Clínica do HESE -EPE; 
Coordenadora do Programa de «Combate às Listas de 
Espera Cirúrgicas».

De 07/2014 até 06/06/2016, Presidente da Comissão 
de Implementação do Cartão da Pessoa com doença Rara 
no HESE -EPE.

De 09/08/2012 até 06/06/2016, integra a Comissão Hos-
pitalar de Transfusão do HESE -EPE.

De 2003 a 2006, coordenadora local da área de «Co-
lheita de Órgãos e Transplantes».

Desde setembro de 1989 até 06/06/2016, Assistente 
Hospitalar de Anestesiologia do HESE -EPE da Carreira 
Médica Hospitalar.

De 1990 a 1991, acumulou funções como anestesiolo-
gista do Hospital Militar Regional n.º 4 em Évora.

De dezembro de 1987 a setembro de 1989, Assistente 
Hospitalar do quadro do Hospital da Marinha em Lisboa.

De julho de 1986 a setembro de 1989, Anestesiologista 
do Hospital de D.ª Estefânia em Lisboa.

De maio de 1982 a julho de 1986, efetuou o internato 
complementar de Anestesiologia nos antigos Hospitais 
Civis de Lisboa, ligada ao Hospital de D.ª Estefânia.

Nos anos letivos 2002 -2003 e 2003 -2004 frequentou 
no INDEG/ISCTE em Lisboa, o primeiro curso de pós-
-graduação em Direção de Unidades de Saúde (180h).

Em 2000 (após realizar todos os concursos que lhe per-
mitiram progredir na Carreira Médica Hospitalar), alcança 
o mais alto Grau da Carreira — Assistente Graduada Sénior 
de Anestesiologia.

Em julho de 1986, realiza nos antigos Hospitais Civis de 
Lisboa exame de saída de especialidade de Anestesiologia.

Em 1976, licencia -se em Medicina na Faculdade de 
Medicina de Lisboa.

Desde sempre, frequentou numerosas ações de forma-
ção, quer na área de sua Especialidade Médica, quer nas 
várias áreas de gestão.

Por inerência dos cargos de Direção que desempenha 
desde 1998, possui capacidades de comunicação, relacio-
namentos interpessoais, gestão de conflitos, organização 
e liderança, traduzidas nos excelentes resultados obtidos 
neste período.

Francisco Augusto Batista Chalaça, nascido em Évora a 
21 de fevereiro de 1959, é Licenciado em Economia, pela 
Universidade de Évora.

Atividades profissionais desenvolvidas:
Exerceu as funções de Adjunto do Governador Civil de 

Évora (1995 -1997 e 1998 -2001);
Exerceu as funções de Coordenador da Área Financeira 

da extinta Sub -Região de Saúde de Évora (1997 -1998);
Exerceu as funções de Adjunto da Diretora do Centro 

Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Évora 
(2001 -2002);

Exerceu as funções de Administrador, executivo, da GES-
TALQUEVA, empresa de capitais públicos (2003 -2009);

Exerceu as funções de Administrador, não executivo, da 
GESCRUZEIROS, empresa de capitais, maioritariamente, 
públicos (2006 -2009);

Foi Presidente da Direção do Polo Turístico de Alqueva 
(2009 -20013);

Exerceu atividade na Administração Regional de Saúde 
do Alentejo no Departamento de Saúde Pública, tendo a 
seu cargo, entre outras, a função de Coordenador Regio-
nal (para o setor da Saúde) da Estratégia Nacional para a 
Integração das Comunidades Ciganas (2013 -2016);

Exerce atualmente, (desde 2016), as funções de Vogal 
Executivo do Conselho de Administração do Hospital do 
Espírito Santo — Évora, E. P. E.

Outras atividades relevantes desenvolvidas:
Foi membro da Direção da ARPTA — Agência Regional 

de Promoção Turística do Alentejo (2009 -2013);
Foi membro dos órgãos sociais da ANERT — As-

sociação Nacional da Entidades Regionais de Turismo 
(2009 -20013);

Foi Presidente da GIESTA — Associação de Desenvol-
vimento Local de S. Sebastião da Giesteira (2001 -2010);

É membro dos órgãos sociais do Banco Alimentar Con-
tra a Fome de Évora (desde 2010);

Foi membro da Assembleia Intermunicipal da CI-
MAC — Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 
(2011 -2013);

Foi membro da Assembleia Municipal de Évora 
(2005 -2017).
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Luís Filipe Navarro Canhão Cavaco, nacionalidade por-
tuguesa, nasceu em Macau em 17 de novembro de 1953, é 
Licenciado em Sociologia pela Escola Superior de Estudos 
Sociais e Económicos de Évora em 1978.

Atividades Profissionais desenvolvidas:

Foi professor do Ensino Preparatório e Secundário entre 
1976 e 1982;

Iniciou funções na Câmara Municipal de Évora em 
1982;

Foi requisitado pela Associação de Municípios do Dis-
trito de Évora no período de 1997 a 2010.

Celebrou acordo de cedência de interesse público em 
2011 com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central.

Cessou o acordo de cedência de interesse público em 
2015, tendo regressado à C. M. Évora.

Foi Chefe de Divisão no Município de Évora de 1986 
a 1989, de 1994 a 1997;

Foi Chefe de Divisão de Desenvolvimento e Ambiente 
na Associação de Municípios do Distrito de Évora/Comuni-
dade Intermunicipal do Alentejo Central — 2002/2011;

Foi Diretor -Geral da Agência de Desenvolvimento Re-
gional do Alentejo, S. A., entre 1998 e 2015;

Foi Coordenador Geral do Projeto EDD (Évora Distrito 
Digital) 2004/2007;

Foi Coordenador do Projeto RCDE (Rede Comunitária 
do Distrito de Évora) 2007/2009;

Foi Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento do Município de Évora desde 2015 a 2016;

É, desde 2016 e até ao presente, Vogal Executivo do 
Conselho de Administração do Hospital Espírito Santo 
de Évora, EPE.

Outras atividades relevantes desenvolvidas:

Foi membro, não executivo, do Conselho de Adminis-
tração da EURADA — Associação Europeia das Agências 
de Desenvolvimento Regional 2001 -2015;

Foi vice -presidente da Direção da ANADER (Associa-
ção Nacional das Agências de Desenvolvimento Regional) 
2001/2015;

Foi membro do Conselho Regional da CCDRA, de 
2008 a 2015, e do secretariado permanente do mesmo 
entre 2014/2015;

É Presidente da Assembleia Geral da GESAMB, EIM —
Sociedade de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos do 
Distrito de Évora desde 2003;

É Presidente do Conselho Fiscal da Associação Chão 
dos Meninos desde 2013.

Maria Elisa Elias Bissos, nascida a 31 de outubro de 
1961, natural de Beringel -Beja.

Formação académica e profissional: Curso de Enfer-
magem Geral (1983) — Escola de Enfermagem de Beja; 
Curso de Estudos Superiores Especializados em Adminis-
tração dos Serviços de Enfermagem (1998) — Escola Su-
perior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende; Mes-
trado em Intervenção Sócio — Organizacional na Saúde 
na área Especialização em Políticas de Administração e 
Gestão de Serviços de Saúde (2006) — Universidade de 
Évora; Licenciatura em Psicologia (2010) e Mestrado em 
Psicologia Clínica e da Saúde (2012), ambos pela Univer-
sidade de Évora.

Experiência Profissional: Enfermeira na prestação 
de cuidados gerais no Serviço de Cirurgia Mulheres 
(1984 -1986); Enfermeira Graduada no Serviço de Hemo-

diálise (1986 -1993) e na Unidade de Cuidados Intensivos 
Polivalente (1993 -1996); Enfermeira em funções de Chefia 
no serviço de Medicina (1998 -1999) e Enfermeira -Chefe 
no Serviço de Nefrologia (2000 até à presente data).

Enfermeira Adjunta do Enfermeiro Diretor (2000 -2005). 
Integrou e Coordenou o grupo de Auditores Internos do 
Sistema de Classificação de Doentes em Enfermagem 
(SCD/E) entre (1999 -2008). Membro do Conselho Coor-
denador de Avaliação de Desempenho da Carreira Especial 
de Enfermagem -SIADAP 3 (2011) e da Comissão Execu-
tiva Permanente da Direção de Enfermagem. Elemento 
da Equipa de Coordenação do Centro de Investigação do 
Hospital do Espírito Santo Évora -EPE (2014). Membro de 
júri de concursos na área da contratação e promoção de 
Enfermeiros entre (1998 -2018) e júri de diferentes comis-
sões de escolha para aquisição de material clínico, equipa-
mento hospitalar e assistência técnica entre (2000 -2018). 
Integrou e coordenou grupos de trabalhos, participou em 
diversos projetos inovadores na área da saúde, a nível 
local e nacional.

Atividade académica e científica: Arguente convidada 
em Júris de Provas de Discussão Pública da ESEL, orien-
tadora institucional de estágios da ESESJD -Universidade 
Évora, desde 1993. Colaborou como docente da ESESJD - 
Universidade de Évora, nos Cursos de Pós -Graduação 
de Supervisão em Enfermagem e da Pós -Licenciatura de 
Especialização em Enfermagem de Reabilitação. Integrou 
Comissões Organizadoras e Científicas de eventos na área 
da Saúde. Preletora e moderadora em eventos na área 
científica de Enfermagem.
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 Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2019
O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. 

(IHRU, I. P.), é, nos termos do artigo 47.º e da alínea g) 
do n.º 3 do artigo 48.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, 
e do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 175/2012, de 
2 de agosto, ambos na sua redação atual, um instituto 
público de regime especial e gestão participada, sendo o 
respetivo conselho diretivo composto por um presidente 
e dois vogais, nomeados por resolução do Conselho de 
Ministros.

O Ministro do Ambiente e da Transição Energética defe-
riu o pedido de cessação de funções do cargo, com efeitos 
reportados a 8 de janeiro de 2019, apresentado pela anterior 
presidente do conselho diretivo do IHRU, I. P., nomeada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 181/2017, 
de 29 de novembro.

Mostra -se essencial garantir que o IHRU, I. P., prossiga 
com o desempenho cabal das suas competências, tendo 
também em consideração as suas atribuições no apoio 
à implementação do sentido estratégico, dos objetivos 
e dos instrumentos em que assenta a Nova Geração de 
Políticas de Habitação, desenvolvida pelo XXI Governo 
Constitucional e aprovada pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 50 -A/2018, de 2 de maio.

Desde a data da produção dos efeitos da referida ces-
sação de funções, o funcionamento do conselho diretivo 
do IHRU, I. P., em obediência ao princípio da continui-
dade do órgão, tem sido assegurado pelos dois vogais 
nomeados, nos termos e para os efeitos previstos na Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 181/2017, de 29 de 
novembro, torna -se imperioso proceder à nomeação de 
um novo presidente, para completar o mandato em curso 


