
 
NOTAS BIOGRÁFICAS DOS PALESTRANTES E HOMENAGEADOS 

 
 

Carlos José das Neves Martins  
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte  
É natural de Portimão, Portugal, onde nasceu a 16 de junho de 1961. É licenciado em Relações Internacionais no Ramo Económico e Políticas pela 
Universidade do Minho, onde foi Presidente da sua Associação Académica na década de oitenta.  
Iniciou a sua vida profissional em 1985 como responsável pela implementação dos Serviços Sociais do então Instituto Politécnico de Faro, após o que 
se seguiram vários cargos a nível regional, nacional e internacional, designadamente Autarca no Município de Portimão no período de 1985 a 2001, 
Diretor Regional e Presidente do Instituto da Juventude entre 1989 e 1991, Representante de Portugal no Comité de Peritos de Juventude da União 
Europeia e Perito de Políticas Locais no Conselho da Europa de 1990 a 1994, Presidente da Região de Saúde do Algarve e Membro do Conselho 
Regional de Turismo do Algarve de 1994 a 1996 e Coordenador do Gabinete de Relações Externas da Universidade do Algarve de 1996 a 1999.  
Em 1999 foi eleito Deputado à Assembleia da República pelo Círculo do Algarve, suspendendo as funções no período de 2002 a 2005 por posse 
sucessiva nos XV e XVI Governos Constitucionais, respetivamente como Secretário de Estado da Saúde e Secretário de Estado Adjunto do Ministro do 
Turismo.  
Em 2005 regressou ao seu lugar de Assessor do Quadro na Universidade do Algarve, pedindo no mesmo ano uma licença sem vencimento para poder 
exercer funções no sector empresarial privado e iniciar atividade de prestação de serviços de consultoria internacional. De 2005 a 2012 desempenhou 
funções de administração em holdings e de gestão em empresas nas áreas da Hotelaria e Turismo, Golfe e Imobiliária, Saúde e Bem-estar, Energia e 
Ambiente, Indústria e Comércio, Comunicação e Eventos, Cooperação e Internacionalização.  
Desde fevereiro de 2013 é Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, e foi Assessor do Ministro da Saúde 
para as áreas das Relações Internacionais e Cooperação e em Projetos Estratégicos Interministeriais, de maio de 2012 até à nomeação para as 
presentes funções. Desde março de 2013 é Presidente do Centro Académico de Medicina de Lisboa.  
É autor de vários artigos sobre desenvolvimento sustentável e poder local, economia social e cooperação internacional, turismo e saúde, destinos 
emergentes e internacionalização empresarial, temas que igualmente tem abordado como orador em conferências nacionais e internacionais.  
Em 1987 foi distinguido com um Louvor Militar por serviços prestados como Oficial Miliciano de Artilharia da Brigada Mista Independente, em 2000 
recebeu um Louvor do Magnífico Reitor da Universidade do Algarve publicado no Diário da República, em 2003 ganhou o Galardão de 
«Reconhecimento e Mérito pelo Desenvolvimento e Promoção do Algarve», em 2008 recebeu a «Medalha de Mérito Municipal de Portimão — 
Grau Ouro» e em 2009 foi agraciado publicamente pelo Conselho das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil «Pela sua relevante atuação 
económica e contribuição na promoção da amizade e dos negócios internacionais na língua portuguesa. 

 
António Bento Fraga Barcelos 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo 
Licenciado em História pela Universidade de Coimbra. 
Pós-graduado em Direito Regional pela Universidade dos Açores e Universidade Clássica de Lisboa. 
Foi Técnico Superior da Administração Pública Regional, na Direção Regional dos Assuntos Culturais, Direção Regional da Cultura e Museu Regional de Angra 
do Heroísmo. 
Exerceu cargos políticos como Diretor Regional de Segurança Social, Presidente do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e Secretário Regional da 
Educação e Cultura. 
Foi deputado Regional à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Vice Presidente do Parlamento Regional e Vereador da Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo. 
É sócio de diversas instituições sociais, culturais, académicas e desportivas. 
É Presidente da Assembleia Geral da Liga dos Amigos do Hospital da Ilha Terceira. 
Exerce os cargos de Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Diretor da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do 
Heroísmo e Presidente da União Regional das Misericórdias dos Açores. 

 
Eduardo Manuel Marques Azevedo 
Enfermeiro  
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria 
Especialista em Ensino Superior 
Docente da Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo – Universidade dos Açores. 
Membro da Comissão de Gestão Administrativa 
Presidente do Conselho de Escola. 

 
Rui João Beliz Pestana de Almeida 
Membro da Comissão de Ética do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira 
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi professor na Escola Secundária da Lousã, Técnico Superior na Secretaria 
Regional do Trabalho e exerceu vários cargos dirigentes na Administração Regional. Foi Delegado da Direcção Regional do Trabalho, Delegado da 
Secretaria Regional da Juventude e Recursos Humanos, Diretor de Serviços do Trabalho, Subdelegado do Comércio e Indústria e Energia. 
Foi Diretor Regional de Organização e Administração Pública e Inspetor Regional do Trabalho. Exerceu em acumulação o cargo de Agente do Ministério 
Público junto do Tribunal do Trabalho de Angra do Heroísmo e de Delegado do Procurador da República junto do mesmo Tribunal. 
Foi Presidente Administrador das Comissões de Conciliação e Julgamento e Presidente das Comissões de Conciliação e Arbitragem de Angra do Heroísmo  
Foi Delegado para a Região Autónoma dos Açores do Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores – INATEL. 
Foi membro da Comissão Luso-Francesa, da Comissão Laboral emergente do Acordo Laboral da Base das Lajes, tendo sido negociador, pelo Governo 
Regional, do Acordo das Lajes de 1985 e 1995. 
Integrou o Conselho Superior da Administração e da Função Pública e o Conselho Nacional de Higiene e Saúde no Trabalho. 
Presentemente é Adjunto do Senhor Representante da República para a Região Autónoma dos Açores. 
É membro da Comissão de Ética do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira 

 
 



Daniela Maria Goulart Garcia 
Diretora do Serviço de Farmácia e membro da Comissão de Ética do HSEIT 
Licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra 
Pós Graduada em Gestão de Unidades de Saúde pela Universidade dos Açores 
Diretora dos Serviços Farmacêuticos do HSEIT 
Membro da Comissão Regional de Farmácia e Terapêutica 
Membro da Comissão de Farmácia e Terapêutica , da Comissão de Ética e Comissão de Catástrofe  do HSEIT 

 
Paula Rodrigues  
Diretora Geral da Antares Consulting em Portugal 
Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE e com o “Mastering the new challenges of Health Care”, pela Universidade de Lausanne 
com a Harvard Medical Internacional.  
Dispõe de 25 anos de experiência em empresas internacionais de consultoria, sendo que os últimos 10 anos foram dedicados, em exclusivo, à realização 
de projetos no setor da saúde.  
Atualmente é responsável pela Antares Consulting em Portugal, cargo que exerce desde 2005.  
Na sua experiência destaca-se a realização de projetos nas diversas áreas da saúde, desde a definição estratégica e planeamento de serviços de saúde, 
até à reorganização interna de serviços de saúde, incluindo processos de melhoria de eficiência e otimização de custos, melhoria de qualidade e gestão 
de risco e implementação de sistemas de informação de suporte à atividade assistencial.  
Ao longo do seu percurso profissional a sua área de atuação abrange tem abrangido uma diversidade de projetos e contextos, que incluem os orgãos 
reguladores e os prestadores de cuidados de saúde no setor público e privado a nível nacional e internacional. 

 
José Henrique Silva Rocha Lourenço  
Médico Otorrinolaringologista  
Licenciou-se em Medicina e Cirurgia Geral na Universidade de Coimbra em 1961. Fez o curso de ciências pedagógicas na faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra. Tem o curso de medicina tropical, feito no ex-hospital do Ultramar. 
Completou o internato da especialidade, então, “Otorrinolaringologia e Broncoesofagologia” sob a orientação do Professor Nobre Leitão. Fez exame à ordem 
dos médicos para especialista em 1967, tendo obtido a classificação de muito bom, por unanimidade. 
Criou o Serviço de otorrinolaringologia do Hospital de Santo Espírito, sendo especialista único durante 22 anos, dando assistência a sete das nove Ilhas dos 
Açores. 
Em 1968 começou a trabalhar no hospital da força aérea na Terra – Chã, onde criou um pequeno serviço da especialidade com consulta internamento e cirurgia. 
Neste Hospital e no de Angra, dada a sua formação em Broncoesofagologia, fez serviço como Anestesista durante 3 anos. 
Atualmente, aposentado, ainda exerce funções no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. 

 

Cargos Desempenhados  
Delegado da Direção – Geral dos Desportos, membro da Direção do então Asilo dos Idosos, hoje Casa de Repouso da Santa Casa da Misericórdia, 
Presidente da Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral, Presidente da Assembleia geral do Sport Club Angrense, durante 14 anos, Membro da 
Comissão Instaladora do Centro de Oncologia dos Açores, Presidente do Law Tennis Club de Angra do Heroísmo, Presidente do Rotary Club de Angra do 
Heroísmo, Presidente da Sister-city Foundation Angra-Tulare, (durante anos) em Angra do Heroísmo, até a câmara de Angra assumir a representação local, 
Presidente do Conselho da Administração do C.E.M. de Angra do Heroísmo, Presidente da Comissão de Ética do Hospital de Santo Espírito, Presidente da 
Assembleia Geral da ex-liga dos Amigos do Hospital e atualmente faz parte do Conselho Consultivo da Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores, 
Presidente do Conselho da Administração do Hospital de Santo Espírito, durante quatro anos e onze meses. Fez parte do corpo Diretivo da ordem dos 
médicos, desempenhando o cargo de vice-presidente da mesa da assembleia distrital do distrito médico dos Açores (triénio de 1978-80). Fez parte da 
Direção clínica do Hospital de Santo Espírito. Duas vezes membro do Conselho Fiscal da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia. Professor da Escola 
Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo, durante vários anos. Por duas vezes e por nomeação do Inspetor de Saúde exercer o cargo de delegado de 
Saúde de Angra do Heroísmo e Delegado de Saúde de Velas.  
 

Insígnias Honorificas 
Medalha de Mérito Aeronáutico de 1ª Classe, pelo Chefe do Estado Maior da Força Aérea. 
Medalha de Mérito Profissional, pela Câmara de Angra do Heroísmo. 
Insígnia Autonómica de Mérito Profissional do Governo dos Açores. 

 
Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores  
A Liga dos Amigos do Hospital de Angra do Heroísmo foi constituída, por escritura pública, a 30 de Agosto de 1996, aquando da doença da sua fundadora, 
Prof.ª D. Fernanda Trindade, que fora do seu meio local, toma consciência das necessidades e dificuldades, dos medos e angústias que os doentes, desta 
Região, se deparam quando deslocados no Continente.     
Por despacho, a 18 Fevereiro de 1997, do Diretor Regional da Segurança Social, foi considerada Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins 
lucrativos, de direito privado e de âmbito de acção regional. 
É alterada a designação para LADA – Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores, por escritura pública, a 20 de Março de 2013. 
É com base no objetivo primordial – AJUDAR OS DOENTES, que a Liga desenvolve as suas atividades até hoje, em que destacamos as seguintes valências: 
Voluntariado – Desde 1998, todos os dias um grupo de voluntários disponibiliza o seu tempo para promover a melhoria das condições de acolhimento, 
internamento e tratamento dos utentes do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira; 
Dentro da vertente do voluntariado também dispomos de um grupo mais restrito de voluntários que efetua acompanhamentos para fora da ilha, a doentes sem 
família ou que os familiares por algum motivo não o possam fazer. O voluntário deixa o seu lar e a sua família e passa a estar 24 horas ao lado do doente, 
partilhando as mesmas tristezas e as alegrias e, por vezes, até o mesmo quarto e refeições;   
Casa Solidária – Fernanda Trindade – Consiste num espaço de acolhimento e alojamento de doentes de outras ilhas que se deslocam aos serviços de saúde da 
Ilha Terceira, a funcionar desde 2004; 
Casa da Ribeirinha – projeto social, que funciona desde 2005, em parceria com o ISSA, que tem por objetivo de alojar uma família desestruturada e com parcos 
recursos económicos.  
Consultório – Dispomos de um consultório, devidamente legalizado, desde 2010, e equipado com ecógrafo, negatoscópio, marquesa e marquesa ginecológica 
para as especialidades de ortopedia, ginecologia, urologia e cirurgia vascular. A maioria dos médicos que prestam serviços no nosso consultório, são oriundos do 
Continente, mais precisamente, do Hospital de São João, do Porto; 
Apoio financeiro – Sempre que a situação financeira o justifique, prestamos apoio monetário, aos doentes mais carenciados: em alojamentos, passagens 
aéreas, géneros alimentícios, medicação, vestuário, material ortopédico, transportes públicos, etc.. 


