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Entendo ser meu dever informar a
instituição

que

hoje,

dia

19

de

fevereiro, por proposta do signatário
e após aprovação da CReSAP, foi
nomeada por Resolução do Conselho
de Ministros, a Dra. Maria Margarida
Barreira

Lucas,

na

qualidade

de

Vogal do Conselho de Administração
e

Diretora

Clínica

do

Centro

Hospitalar Lisboa Norte (CHLN).
A

Dra.

Maria

Margarida

Barreira

Lucas é Licenciada em Medicina pela
Faculdade

de

Medicina

da

Universidade de Lisboa (1977) e
obteve o título de Especialista em
Medicina Interna em 1988, tendo
efetuado as provas de aptidão pedagógica e capacidade científica pela Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa em 1991.
Desde 2008 que exerce as funções de Diretora do Serviço de Urgência Central do CHLN,
com a responsabilidade pela gestão estratégica do serviço e a negociação dos respetivos
contratos-programa, destacando-se do seu currículo os cargos de Adjunta do Diretor
Clínico do CHLN, no período 2008-2013, para a área das Urgências e para o
acompanhamento da reestruturação do Centro Hospitalar, de Coordenadora da Equipa de
Gestão de Altas do CHLN, desde 2009, de Assistente Graduada Sénior de Medicina
Interna, de Coordenadora de Setor e Adjunta do Diretor de Serviço de Medicina Interna
do CHLN, desde 2000, sendo ainda Assistente Convidada da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa desde 1983.
Da atividade de investigação, produção e divulgação científica destaca-se a autoria e coautoria

de

mais

internacionais,

de

de

300

mais

de

comunicações
60

científicas

publicações

em

em

revistas

congressos

nacionais

e

científicas

nacionais

e

internacionais e de diversos capítulos de livros científicos na área da Medicina.
De referir ainda a participação em Grupos de Trabalho e Comissões no Centro Hospitalar
Lisboa Norte, designadamente: Comissão de Implementação dos Sistemas de Informação
Clínica, o Grupo de Acompanhamento da Urgência Metropolitana de Lisboa, a Comissão
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Mista de Acompanhamento entre o Centro Hospitalar e o Hospital Beatriz Ângelo, assim
como a orientação de Formação de Internos do Internato Complementar de Medicina
Interna, a participação em júris de avaliação final de Internato Complementar, em
concursos de provimento para Assistente Hospitalar e em concursos de provimento para
Assistente Graduado Sénior de Medicina Interna.
Na

qualidade

de

Presidente

do

Conselho

de

Administração

termino

com

dois

agradecimentos pessoais e institucionais: o primeiro ao Prof. Miguel Oliveira da Silva que
cessou funções e o segundo à Dr.ª Margarida Lucas pela disponibilidade em servir o
CHLN nas exigentes funções de Directora Clínica, contribuindo assim para o reforço do
trabalho de equipa encetado há dois anos, com vista à coesão do CHLN em torno das
suas prioridades de excelência e responsabilidades no SNS.

Lisboa e CHLN, 19 de fevereiro de 2015

O Presidente do Conselho de Administração

Carlos Neves Martins
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