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No dia 18 de janeiro 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 de uma personalidade indigitada para o exercício de funções no Conselho
de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E..
Nos termos da secção II do Regulamento de Avaliação Curricular e Parecer sobre a Adequação do Perfil
ao Cargo de Gestor Público, a Presidente da CReSAP designou relatora do parecer a vogal permanente
Dr.ª Maria dos Anjos Duarte e contraditora a vogal permanente Dr.ª Maria da Conceição Matos.
No dia 02 de fevereiro de 2018 realizou-se a reunião da Comissão Técnica Permanente onde foi
aprovado por unanimidade o parecer de adequação do perfil da personalidade indigitada a seguir
indicada:



Dr. António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro - indigitado para Vogal Executivo,
responsável pela área financeira.

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 do Dr. António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro
para Vogal Executivo do Conselho de Administração, responsável pela área financeira,
da ULS do Litoral Alentejano, E.P.E.
A personalidade indigitada apresenta um perfil de economia e de gestão com um percurso profissional
diversificado e consistente nessa área. Tem vasta experiência em empresas de diversos setores e com
um elevado número de colaboradores, embora não tenha passado pelo setor da saúde. Desempenho de
funções ao longo da hierarquia da direção financeira, nomeadamente cargos técnicos, direção e
administração, incluindo CFO, diretor financeiro, controller, direção administrativa, direção de recursos
humanos e vogal executivo. Conhecedor e focado na missão inerente ao cargo, mostra capacidade para
orientar a sua atividade respeitando os valores éticos e deontológicos do serviço público, o que lhe
confere potencial para responder ao desafio das exigências deste cargo executivo na área financeira.
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, responsável pela área financeira, da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano,
E.P.E., do Dr. António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro.

