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Autores - Comissão Técnica Permanente
Eng.ª Maria Júlia Ladeira; Dr. José Maria Pedro; Dr.ª Maria dos Anjos Duarte;
Dr.ª Maria da Conceição Matos.

No dia 26 de abril de 2018, o Senhor Ministro da Saúde formalizou o pedido à Presidente da Comissão
de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) de avaliação curricular e de
adequação de competências das personalidades indigitadas para o Conselho de Administração do
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E (CHBV, EPE):






Presidente do Conselho de Administração - Margarida Madalena Martins França;
Diretor Clínico - António Frederico Ramos de Morais Cerveira;
Vogal Executiva - Ana Cecília do Bem Gago;
Vogal Executivo – Carlos Francisco da Cunha Picado;
Enfermeira Diretora - Maria Lucinda Rebelo Marques Figueira Godinho.

Para este processo a Presidente da CReSAP designou como relator o Vogal Permanente Dr. José
Maria Pedro e como contraditora a Vogal Permanente Dr.ª Maria dos Anjos Duarte.
Nos termos do Regulamento de Avaliação Curricular e Parecer sobre a Adequação do Perfil ao Cargo
de Gestor Público, fez-se a avaliação curricular e a avaliação de competências bem como a entrevista
às personalidades indigitadas.
No dia 07 de maio de 2018 realizou-se a reunião da Comissão Técnica Permanente tendo sido
elaborado o relatório final onde foi aprovado por unanimidade o parecer sobre a adequação do perfil
das personalidades indigitadas para exercer o cargo em causa.

Nos termos do n.º 4 do artigo 17.º da Lei 128/2015, de 3 de setembro, é publicitada a
conclusão do parecer após a designação da personalidade indigitada pelo Governo.

Apreciação da adequação do perfil da Dr.ª Margarida Madalena Martins França para
Presidente do Conselho de Administração do CHBV, EPE
A personalidade indigitada apresenta um perfil académico com Licenciatura em Direito e Mestrado em
Gestão e Economia da Saúde complementados com pós-graduações na área da saúde,
nomeadamente, PADIS - Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (AESE) e Curso de
Administração Hospitalar. Detém experiência profissional longa no setor da saúde, tendo exercido
diversos cargos de gestão de topo em áreas relevantes para o cargo.
Existem evidências da presença de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma
apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa.
Assim, nos termos acima descritos, a CReSAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, emite o
parecer de ADEQUADO à designação para o desempenho das funções de Presidente do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. da Dr.ª Margarida Madalena Martins
França.

Apreciação da adequação do perfil do Dr. Vasco Miguel Almeida Varanda Pereira Vilela
Peixoto para Vice-Presidente do Conselho de Administração da PME Investimentos –
Sociedade de Investimento S.A. (transcrito da Deliberação nº 24/2018 da CReSAP,
emitida a 28 de março de 2018)
A personalidade indigitada tem formação de base em Economia, complementada com formação
profissional em Gestão. Apresenta experiência profissional de cerca de 12 anos, sem exercício de
cargos de gestão de equipas de grande dimensão.
Existem evidências de potencial de evolução de competências técnicas e comportamentais que
sustentam uma apreciação positiva para o desempenho do cargo em causa.
Assim, nos termos acima descritos, a CReSAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, emite o
parecer de ADEQUADO à designação para Vice-Presidente do Conselho de Administração da PME
Investimentos – Sociedade de Investimento S.A., do Dr. Vasco Miguel Almeida Varanda Pereira
Vilela Peixoto.

Apreciação da adequação do perfil do Dr. António Frederico Ramos de Morais Cerveira
para Diretor Clínico no Conselho de Administração do CHBV, EPE
A personalidade indigitada apresenta um perfil académico com Licenciatura em Medicina com
especialização em Patologia Clínica, complementado com pós-graduação em gestão de serviços de
saúde. Detém experiência profissional longa no setor da saúde, tendo exercido diversos cargos de
gestão em áreas relevantes para o cargo.
Existem evidências da presença de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma
apreciação positiva para o desempenho do cargo em causa.
Assim, nos termos acima descritos, a CReSAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, emite o
parecer de ADEQUADO à designação para o desempenho das funções de Diretor Clínico no Conselho

de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. do Dr. António Frederico Ramos de
Morais Cerveira.

Apreciação da adequação do perfil da Dr.ª Ana Cecília do Bem Gago para Vogal
Executiva no Conselho de Administração do CHBV, EPE
A personalidade indigitada apresenta um perfil académico com Licenciatura em Contabilidade e
Administração – Ramo de Contabilidade Auditoria, Licenciatura em Economia e Mestrado em
Economia de Empresa (Financiamento Hospitalar e os Grupos de Diagnósticos Homogéneos). Exerceu
cargos de gestão em áreas ligadas ao setor da saúde, destacando-se a experiência profissional como
Gestora Hospitalar desde 2006.
Existem evidências da presença de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma
apreciação positiva para o desempenho do cargo em causa.
Assim, nos termos acima descritos, a CReSAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, emite o
parecer de ADEQUADO à designação para o desempenho das funções de Vogal Executiva no
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. do Dr.ª Ana Cecília do Bem
Gago.

Apreciação da adequação do perfil do Dr. Carlos Francisco da Cunha Picado para
Vogal Executivo no Conselho de Administração do CHBV, EPE
A personalidade indigitada apresenta um perfil académico com Licenciatura em Engenharia e Gestão
Industrial e Mestrado em Administração e Gestão de Empresas, complementados com formação
profissional relevante para o cargo, designadamente, Curso de Especialização em Parcerias PúblicoPrivadas, MBA com dupla especialização em Gestão de Informação e em Marketing, e Pós-Graduação
em Gestão de Empresas. Exerceu funções em diversas áreas de atividade profissional, demonstrando
abrangência de conhecimento em marketing, finanças, gestão de operações e gestão de pessoas,
essencialmente no domínio da esfera pública.
Existem evidências da presença de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma
apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa.
Assim, nos termos acima descritos, a CReSAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, emite o
parecer de ADEQUADO à designação para o desempenho das funções de Vogal Executivo no
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. do Dr. Carlos Francisco da
Cunha Picado.

Apreciação da adequação do perfil da Dr.ª Maria Lucinda Rebelo Marques Figueira
Godinho para Enfermeira Diretora no Conselho de Administração do CHBV, EPE
A personalidade indigitada apresenta um perfil de Enfermagem Curso de Enfermagem Geral (1984),
Curso de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica, (1995) e Mestrado em gestão pública –
dissertação “A inteligência emocional na atividade de enfermagem”. Tem experiência de cargos de

direção e chefia na área da Enfermagem, tendo exercido as funções de Enfermeira Chefe no CHBV,
desde 2012.
Existem evidências da presença de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma
apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa.
Assim, nos termos acima descritos, a CReSAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, emite o
parecer de ADEQUADO à designação para o desempenho das funções de Enfermeira Diretora no
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. da Dr.ª Maria Lucinda
Rebelo Marques Figueira Godinho.

