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boa, da Universidade Nova de Lisboa (14 valores, Bom, 1987). Curso 
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, do INA, Ins-
tituto Nacional de Administração, I. P. (Nota Final — 16,4 valores), 
formação profissional específica a frequentar pelos titulares de cargos 
de direção intermédia.

Cargos Dirigentes: Diretora da Direção de Serviços de Planeamento 
e Intervenção (DPI), do Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências (SICAD), desde 29 de maio de 2012 até à 
presente data, em regime de substituição. Diretora do Departamento de 
Tratamento e Reinserção dos Serviços Centrais do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência, I. P. desde 3 de junho de 2011 a 28 de maio 
de 2012.

Outros Cargos: Diretora Clínica Nacional do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência, I. P. de 3 de junho de 2011 a 28 de maio 
de 2012. Coordenadora da Subcomissão Prevenção, Redução de 
Riscos e Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção da Co-
missão Técnica do Conselho Interministerial para os Problemas 
da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool. 
Coordenadora Nacional para o Projeto Técnico da Atividade 3.4.4 
COPOLAD — “Estudo para a Definição de Critérios de Acreditação 
de Programas da Redução da Procura”, (Programa de Cooperação 
entre a América Latina e a União Europeia em política sobre drogas), 
iniciada a 07 -02 -2012. Membro Representante do SICAD no Con-
selho Nacional de Saúde Mental, dando continuidade à atividade, 
iniciada em janeiro de 2012, de Membro Representante do IDT, I. P. 
Membro Representante do SICAD no Conselho Nacional Antidopa-
gem, dando continuidade à atividade de Membro Representante do 
IDT, I.P desde 2009. Membro Representante do SICAD no Conselho 
Consultivo do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, desde 
novembro de 2012.

Atividade profissional: Perita do SICAD, no âmbito do indicador 
epidemiológico chave do Treatment Demand key Indicator (TDI) e do 
Drug Related Infectious Diseases (DRID), do Observatório Europeu da 
Droga e Toxicodependência, dando continuidade à atividade, iniciada 
a 07 de dezembro de 2011, como Perita Nacional do IDT, I. P. Perita 
Externa integrada em Grupos de Trabalho, no Departamento da Quali-
dade na Saúde da Direção Geral de Saúde (DGS), para a elaboração de 
Normas, no âmbito da Prescrição Laboratorial do Teste de Anticorpos 
Antivírus da Imunodeficiência Humana (HIV), (N.º 058/2011); da Pres-
crição para o Estudo Laboratorial da Infeção pelo Vírus da Hepatite C 
(N.º 059/2011); da Deteção Precoce e Intervenção Breve no Consumo 
Excessivo do Álcool no Adulto (N.º 030/2012); da Abordagem da Into-
xicação Alcoólica Aguda em Adolescentes e Jovens (N.º 035/2012) e do 
Diagnóstico de Policonsumos em Adolescentes e Jovens (N.º 036/2012). 
Médica Psiquiatra Graduada responsável pela coordenação do Serviço 
de internamento da Unidade de Desabituação — Centro das Taipas, 
desde 2004 até 02 de junho de 2011. Médica Psiquiatra responsável 
pela Escala dos Médicos do Serviço de Prevenção da UD — Centro 
das Taipas, desde 2000 até abril de 2011. Interlocutora Local para o 
acompanhamento dos Programas de Substituição em Baixo Limiar de 
Exigência, na cidade de Lisboa, em 2009 e 2010. Médica Psiquiatra 
Graduada no Centro Hospitalar de Lisboa, Zona Central, em acumula-
ção de funções desde 2001 até 02 de junho de 2011, responsável pela 
atividade de Psiquiatria de Ligação de diversos serviços do Hospital 
são José. Médica Psiquiatra com atividades de consultoria/clínicas de 
Psiquiatria do Serviço de Saúde Ocupacional do Hospital de São José, 
de 2002 a 2011.

Atividade docente: Docente, desde 1995 até ao ano letivo 2012/2013, 
como professora auxiliar convidada, de aulas teórico — práticas da dis-
ciplina Psicofarmacologia, do Curso de Psicologia, Aconselhamento e 
Psicoterapia, 1.º e 2.º Ciclo, na Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias.

Projetos de investigação: Participação em protocolos e atividades 
de investigação na área de intervenção do tratamento da dependência 
de opiáceos. Desenvolvimento de trabalho de investigação sobre “Pro-
cessos de tomada de decisão em toxicodependentes de carreira face a 
comportamentos delinquentes (Liberdade/Determinismo comportamen-
tal), que conduziu à sua dissertação original no âmbito do Mestrado 
em Medicina Legal e Ciências Forenses. Membro do Grupo de estudo 
Neuropsicológico de doentes com esclerose múltipla, do Serviço de 
Neurologia, do Hospital de São José (2003). Membro do Grupo de 
Estudo de competências sociais em doentes psiquiátricos, do Hospital 
Júlio de Matos (1994 a 2005).

Outras Atividades: Formadora em sessões e cursos científicos e 
participação regular no planeamento e desenvolvimento de diver-
sas ações formativas, no domínio das substâncias de abuso e das 
dependências e em temas de psiquiatria geral. Responsável pela 
formação dos Internos do Internato Complementar de Psiquiatria e 
de Pedopsiquiatria e dos Estagiários profissionais de Psicologia no 
Serviço de Internamento da Unidade de Desabituação — Centro das 
Taipas. Membro da Redação da Revista de Psiquiatria do Hospital 

Júlio de Matos, de 1994 a 1997. Participação como membro efetivo 
de júris de concursos médicos — Avaliação Final do Internato Mé-
dico de Psiquiatria.

Trabalhos publicados e comunicações: Autora e coautora de trabalhos 
científicos publicados em revistas nacionais. Participação regular como 
prelectora em reuniões científicas nacionais e internacionais. Mais de 
80 comunicações orais em reuniões científicas na área das dependências 
e da psiquiatria geral.

Associações e Sociedades Científicas: Membro do Colégio de 
Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos. Sócia fun-
dadora da Sociedade Portuguesa de Psicossomática. Sócia funda-
dora da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Sócia 
Candidata da Sociedade Portuguesa de Grupanálise. Fundadora e 
Membro da Direção (vice -presidente) da Associação Portuguesa de 
Aditologia — Associação Portuguesa para o Estudo das Drogas e 
das Dependências.
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 Despacho n.º 13709/2013
Nos termos dos números 9, 10 e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com a 
redacção dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
do artigo 25.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e da Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, nomeio, em comissão de serviço, pelo período 
de três anos, renováveis por iguais períodos, para o cargo de Chefe 
de Divisão de Intervenção Terapêutica, o licenciado Domingos Paulo 
Duran Marques Correia.

O nomeado reúne os requisitos legais de provimento constantes no 
n.º 1 do artigo 20.º da referida Lei n.º 2/2004, possuindo também com-
provada experiência em funções dirigentes e no exercício de funções na 
área das dependências, tendo revelado uma motivação elevada para o 
exercício do cargo, uma total identificação com a missão, visão e valores 
do SICAD e muito elevados conhecimentos ao nível dos instrumentos 
de gestão; demonstrou igualmente elevada capacidade de liderança e 
dinamização de equipas, bem como de focalização na orientação para os 
resultados e responsabilidade e compromisso com o serviço, juntando -se 
em anexo sinopse curricular.

14 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral,  João Castel -Branco 
Goulão.

Sinopse curricular
Nome: Domingos Paulo Duran Marques Correia
Data de Nascimento: 3 de fevereiro de 1964
Estado Civil: Casado
Naturalidade: Lisboa
Nacionalidade: Portuguesa
Formação:
Licenciatura em Psicologia — Ramo B: Psicologia Clínica, pela 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
de Lisboa

Data de conclusão de Licenciatura: 3 de março de 1989
Formação Pós — graduada: Cursos e Estágios:

FORGEP: Programa de Formação em Gestão Pública, Instituto Na-
cional de Administração, I. P., Oeiras, com a duração de 190 horas, de 
2 de fevereiro a 8 de maio de 2012. Classificação Final: 17 Valores.

Curso de Formação da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, 
com a duração de dois anos letivos

Estágio T3E — Toxicomanies Europe Échanges Études: realizado 
em França nas cidades de Marselha e Avignon.

Participação em Congressos e Ações de Formação: no âmbito das 
Toxicodependências, da Investigação e da avaliação de Tratamentos, 
formações internas e externas, em Portugal, Espanha, França, Áustria

Experiência profissional:
Cargos Dirigentes: Exerceu desde 24 de junho de 2011 funções de 

Responsável do Núcleo de Tratamento do IDT, IP, e de 29 de maio de 
2012 até à atualidade: nomeado em regime de substituição, Chefe de 
Divisão de Intervenção Terapêutica, inserida na Direção de Serviços de 
Planeamento e Intervenção, do Serviço de Intervenção nos Comporta-
mentos Aditivos e nas Dependências (SICAD);

Atividades de Coordenação de Serviços Públicos: CAT Setúbal, mem-
bro da Comissão Coordenadora do CAT Setúbal, Desde a sua abertura 
em setembro de 1991 a setembro de 1995

Atividades de Coordenação/Gestão Técnica de Convenções com 
a Comissão Europeia: membro da Comissão Executiva da Conven-
ção SPTT — Comissão Europeia — ONG: X Encontro das Taipas —
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III Congresso Internacional — 1997, e Técnico Responsável da Con-
venção SPTT — Comissão Europeia: Semana Europeia da Prevenção 
da Toxicodependência — 1998 (SEPT 98).

Prática Clínica:
Ministério da Saúde — Instituto da Droga e da Toxicodependên-

cia — Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo — Unidade de 
Desabituação — Centro das Taipas: Exercício de funções de psicó-
logo clínico, desde novembro de 1989, da Carreira técnica superior de 
Saúde — ramo de Psicologia Clínica, grau de Assessor.

Gabinete do Ministro Adjunto e da Juventude — Projeto Vida — Li-
nha Aberta: Como Técnico, e como Consultor

Investigação:
Responsável pelo Área de Investigação da UD — C. Taipas; Funções 

de Study Coordinator de site de ensaios clínicos europeus multicên-
tricos.

Enquanto Investigador: e, no que se refere à Investigação Básica, 
realizou e publicou trabalhos nas áreas dos maus tratos infantis e 
toxicodependência, fiabilidade de autorrelato sobre consumos de 
drogas em toxicodependentes, e novos padrões de uso de substâncias 
psicoativas. No que se refere à Investigação Aplicada, na vertente 
da avaliação de intervenções terapêuticas na toxicodependência; 
estabelecimento de critérios de prognósticos, e de guidelines para a 
intervenção, realizou trabalhos no âmbito do Tratamento Integrado 
de Toxicodependentes com Fármacos de Substituição Opiácea (bu-
prenorfina alta dose, metadona, LAAM), em contexto de Centro 
de Tratamento especializado, e de Estabelecimento Prisional, em 
Portugal e no estrangeiro

Foi membro do Grupo de Trabalho Europeu de Peritos em Comu-
nidades Terapêuticas, que levou a cabo o estudo de Avaliação sobre 
Indicadores de Qualidade em Comunidades Terapêutica — Guidelines 
sobre melhores práticas em tratamentos em Comunidade Terapêutica

Formação/Supervisão/ Avaliação:
Responsável de Estágios pré e pós -graduados de Psicologia. Foi 

Responsável e Tutor de Estágios da Carreira técnica superior de Saú-
de — ramo de Psicologia Clínica do Ministério da Saúde. Supervisor 
em Avaliação Psicológica, no CAT Beja, e na UD — C.Taipas. For-
mador em Ações de Formação no âmbito da Toxicodependência, em 
ações programas de formação das ARS, do Instituto de Clínica Geral 
da Região Centro, do Programa de formação de Estagiários da Carreira 
técnica superior de Saúde — ramo de Psicologia Clínica do Ministério 
da Saúde, da Faculdade de Medicina de Lisboa, 2004, do Instituto da 
Droga e da Toxicodependência, IP.

Arguente Externo no Júri de várias Monografias de licenciatura em 
Psicologia, no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, e na Univer-
sidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias:

Membro de Júri de Concursos para acesso a funções na administração 
pública, no Ministério da Saúde:

Concurso externo de ingresso para a categoria de assistente da carreira 
técnica superior de saúde, ramo de psicologia clínica, a que se refere o 
aviso n.º 11 125 -V/97 (2.ª série), publicado no DR — 2.ª série N.º 301 
de 31 -12 -97

Concurso interno de acesso misto para provimento de 3 vagas na ca-
tegoria de técnico superior de 1.ª classe da carreira técnica superior, área 
de psicologia clínica, a que se refere o aviso n.º 2635/2000 (2.ª série), 
publicado no DR — 2.ª série N.º 35 de 11 -2 -2000

Seleção Sumária a que se refere o aviso publicado no DN de 
30 -12 -98 — CAT das Taipas (Refª12.2) — Técnico Superior, área de 
Psicologia Clínica:

Concurso de acesso para a categoria de Assessor da Carreira Técnica 
superior de Saúde, ramo de Psicologia Clínica — Maternidade Alfredo 
da Costa oConcurso interno geral de acesso limitado para a ocupação de 
três postos de trabalho para a categoria de assessor da carreira técnica 
superior de saúde, área de psicologia clínica, do mapa de pessoal da 
Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto da Droga e 
Toxicodependência, IP

Concurso interno geral de ingresso para ocupação de cinco postos de 
trabalho para a categoria de assistente da carreira técnica superior de saúde, 
área de psicologia clínica, do mapa de pessoal da Delegação Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo do Instituto da Droga e Toxicodependência, I. P., 
aberto por Aviso n.º 14721/2009, publicado no Diário da República n.º 160, 
2.ª série, de 19 de agosto de 2009.

Concurso Interno Geral de Ingresso para ocupação de dois postos de 
trabalho para a categoria de assistente da carreira técnica superior de saúde, 
área de psicologia clínica, do mapa de pessoal da Delegação Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo do Instituto da Droga e Toxicodependência, I. P., 

aberto por Aviso n.º 14224/2010, publicado no Diário da República n.º 138, 
2.ª série, de 19 de julho de 2010.

Atividade Editorial: membro do Conselho Redatorial da Revista 
Toxicodependências. Autor/coautor de 29 comunicações apresentadas 
em Congressos, conferências e outros Eventos científicos, e de 15 
artigos publicados, em Portugal e no estrangeiro. Co - autor do livro 
Exploratory study on opiate substitution in Europe”, ERIT, 2001; e 
dos capítulos “A Formação de Profissionais em Toxicodependência: 
do Querer ao Saber Fazer. in L. Patrício Face à Droga: Como Rea-
gir? (pp 275 — 284) Lisboa: 1997, e: “Importance of psycho -social 
support in the use of substitution treatments”, in “Development and 
improvement of substitution programmes”, (pp 137 -152), Council 
of Europe Publishing, 2001

Outras atividades:
Gestão/Direção de Organizações Internacionais: Directeur d’Association/

Chargé de Mission da ERIT: Fédération Européenne des Intervenants en 
Toxicomanie, entre 1998 e 2001

Coordenação de equipas e de Projetos: Responsável Técnico, 
Coordenador, Consultor de Equipas de Tratamento em Comunidade 
Terapêutica, e de Redução de Riscos/ Minimização de Danos, bem 
como de uma parceria com a Associação Nacional de Farmácias 
para a implementação do Programa “Diz não a uma seringa em 
segunda mão”.
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 13710/2013
1. Ao abrigo da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, dou por findo, a seu pedido, e por ir assumir outras 
funções públicas, o exercício de funções que a Assistente Técnica Maria 
do Rosário Padre Ferreira vinha exercendo no meu Gabinete, e para 
as quais havia sido nomeada através do despacho n.º 7185/2012, de 
20 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 101, 
de 24 de maio de 2012.

2. Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

3. O presente despacho produz efeitos a 13 de outubro de 2013.
18 de outubro de 2013. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 

Paulo de Sousa Arrobas Crato.
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 Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
e da Administração Escolar

Despacho n.º 13711/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, no n.º 2 

do artigo 4.º, nos n.os 1, 2, 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de 
secretária pessoal em regime de comissão de serviço, através de acordo 
de cedência de interesse público, a assistente técnica do mapa de pessoal 
dos serviços centrais e periféricos do Ministério da Educação e Ciência, 
Maria do Rosário Padre Ferreira.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º a nota curricular da de-
signada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos 
desde 14 de outubro, de 2013.

3 — A remuneração base mensal líquida é a determinada na alínea b) 
do n.º 4 do artigo 13.º do referido decreto -lei.

4 — Publique  -se no Diário da República e promova  -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

15 de outubro de 2013. — O Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, João Casanova de Almeida.

ANEXO

Nota Curricular
Maria do Rosário Padre Ferreira, nascida a 16 de junho de 1955




