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No dia 12 de junho 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 seguintes personalidades indigitadas para o Conselho Diretivo do Centro de
Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais:




Presidente – Margarida Sizenando Pais Ribeiro da Cunha, que acumula com as funções de
diretora clínica;
Vogal Executivo – António João Teixeira Paredes;
Enfermeiro Diretor – Luis Filipe Picôa Pratas.

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 da Conceição Matos.
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 as entrevistas às
personalidades indigitadas.
No dia 06 de julho de 2018 realizou-se a reunião da Comissão Técnica Permanente, tendo sido elaborado
o relatório final onde foram aprovados por unanimidade os pareceres sobre a adequação dos perfis das
personalidades indigitadas para exercerem os cargos 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 Sizenando Pais Ribeiro da Cunha
para Presidente do Conselho Diretivo e Diretora Clínica (em acumulação) no Conselho de
Administração do CMRRC – Rovisco Pais
A personalidade indigitada apresenta um perfil académico com licenciatura em Medicina com
especialidade em Medicina Física e de Reabilitação, complementado com formação profissional em áreas
de gestão de unidades de saúde e em medicina desportiva. Tem experiência profissional superior a 15
anos em cargos técnicos e de gestão no setor público e privado, tendo compatibilizado continuamente,
desde 1990, a prática de medicina de reabilitação pública e privada.
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 Presidente do Conselho de
Administração e de Diretora Clínica (em acumulação) no Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro – Rovisco Pais, da Dr.ª Margarida Sizenando Pais Ribeiro da Cunha.

Apreciação da adequação do perfil do Dr. António João Teixeira Paredes para Vogal
Executivo do Conselho de Administração do CMRRC – Rovisco Pais
A personalidade indigitada apresenta um perfil académico com licenciatura em Ciências Sociais,
complementado com formação profissional em áreas de gestão de conhecimento e de saúde. Tem
experiência profissional superior a 15 anos em cargos técnicos e de gestão.
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 Executivo do Conselho
de Administração do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais, do Dr.
António João Teixeira Paredes.

Apreciação da adequação do perfil do Dr. Luís Filipe Picôa Pratas para Enfermeiro Diretor
do Conselho de Administração do CMRRC – Rovisco Pais
A personalidade indigitada apresenta um perfil académico com licenciatura em Enfermagem,
complementada com formação profissional em áreas de gestão hospitalar e serviços de saúde, psicologia
cognitiva e reabilitação, destacando-se a Pós-Graduação em Gestão Hospitalar e Serviços de Saúde. Tem
experiência profissional em enfermagem superior a 20 anos em diversas instituições de saúde públicas e
privadas, tendo sido docente na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, de 2013 a 2016.
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 Enfermeiro Diretor no
Conselho de Administração do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais, do
Dr. Luís Filipe Picôa Pratas.

