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Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Maria de Lourdes Gil Canilho
Data e local de nascimento: 11 de março de 1951, Benquerença
Habilitações e atividade académica
2.º Ciclo do Ensino Básico
Percurso Profissional
Auxiliar de serviço de 2.ª classe através de contrato de direito público
(1984);
Auxiliar de serviço de 2.ª classe no quadro geral de pessoal civil da
Força Aérea, tendo exercido funções na Base Aérea da Ota (1986);
Auxiliar administrativa do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do
Ministério da Defesa Nacional (1991);
Auxiliar administrativa na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, por despacho do Secretário-geral n.º 12553, de 31
de maio de 2000, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 141,
de 20 de junho de 2000;
Assistente Operacional em diferentes Gabinetes Ministeriais, no
âmbito da Presidência do Conselho de Ministros, nomeadamente nos
Assuntos Parlamentares (de junho de 2000 a junho de 2011);
Assistente Operacional no Gabinete da Secretária de Estado dos
Assuntos Parlamentares e da Igualdade (de junho de 2011 a outubro
de 2015);
Assistente Operacional no gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares (desde 30 de outubro de 2015).
209247522
Despacho n.º 364/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo como Técnico Especialista do meu gabinete o mestre
Ricardo Miguel Canhoto Rosado.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções
de assessoria na área da saúde.
3 — O estatuto remuneratório do designado é equiparado ao estabelecido para o cargo de adjunto, conforme o n.º 6 do artigo 13.º do
referido decreto-lei.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 14 de dezembro de 2015.
6 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
16 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado dos Assuntos
Parlamentares, Pedro Nuno de Oliveira Santos.
Nota curricular
Dados biográficos
Nome: Ricardo Miguel Canhoto Rosado
Data e local de nascimento: 9 de agosto de 1984, Lisboa
Habilitações e atividade académica
Licenciatura em Fisiologia Clínica no ramo de Cardiopneumologia
pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa (2006);
Programa de Mobilidade Internacional Erasmus na Università
degli Studi di Palermo no âmbito da licenciatura em Cardiopneumologia e integrado nos planos curriculares de Medicina/Fisiopatologia Cardiocirculatória no Ospedale Universitario Paolo Giacconne
(2005);
Mestrado em Gestão da Saúde — ramo de Gestão das Organizações
de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova
de Lisboa (2014).
Percurso profissional
Cardiopneumologista em unidades privadas de saúde em regime de
trabalho independente nas áreas de técnicas de diagnóstico não invasivo
em cardiologia e estudo da função respiratória (de setembro de 2006 a
dezembro de 2008);

Perfusionista no Departamento de Perfusão Cardiovascular e Tecnologia Extracorporal — Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital
de Santa Marta, E. P. E. — Centro Hospitalar de Lisboa Central (de
janeiro de 2008 a outubro de 2009);
Sales representative da Sorin Group — Cardiac Rhythm Management,
realizando consultadoria técnica nas áreas funcionais de arritmologia
e pacing, gestão de estudos clínicos, tradução técnica entre outras (de
janeiro a julho de 2010);
Formador, no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento
Curricular, no Agrupamento de Escolas D. Pedro na Moita e outras
entidades privadas (de outubro de 2010 a junho de 2013);
Assistente de Investigação, no Departamento de Economia da Saúde
da Escola Nacional de Saúde Pública — Universidade Nova de Lisboa
(desde setembro de 2013).
209246753

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
do Primeiro-Ministro
Despacho n.º 365/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de
20 de janeiro designo para exercer as funções de Secretária Pessoal do
meu gabinete Salomé da Conceição Duarte Valente, assistente técnica
da Câmara Municipal de Lisboa.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012 de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 27 de novembro de 2015.
4 — Para a presente designação foi obtida a concordância a que
se refere o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
4 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro, Mariana Guimarães Vieira da Silva.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Salomé da Conceição Duarte Valente
Data e local de nascimento: 01/02/1966, Lisboa
Habilitações e atividade académica
12.º Ano de Escolaridade
Curso de Administração Autárquica
Percurso Profissional
Ingresso na Câmara Municipal de Lisboa em 1987
Apoio Administrativo em diversos Departamentos da Câmara Municipal de Lisboa
2003 — Secretariado da Diretora de Departamento de Empreitadas
2004 — Afeta ao Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de
Lisboa
2006 — Secretária do Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa
2008 — Apoio Administrativo do Gabinete do Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa
2010 — Secretariado à Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa
2015 — Secretariado e Agenda do Departamento de Marca e Comunicação da CML
209246023
Despacho n.º 366/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro, designo como Adjunto do meu gabinete Nuno Martins
Dores de Oliveira.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 1 de dezembro de 2015.
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4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
4 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro, Mariana Guimarães Vieira da Silva.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Nuno Martins Dores de Oliveira
Data e local de nascimento: 19/07/1976, Lisboa
Habilitações e atividade académica
Licenciado em Engenharia Física pela Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL), fez Mestrado em Biofísica, na área de
especialização em Física Médica e Engenharia Biomédica também na
FCUL. É atualmente doutorando em Biofísica em Engenharia Biomédica
na mesma instituição.
Percurso Profissional
De 2002 até 2015, fez investigação no Instituto de Biofísica e Engenharia
Médica da FCUL, tendo sido bolseiro em diversos projetos científicos
e sendo autor e coautor de diversas publicações científicas. Foi Físico
Responsável do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Garcia de Orta
entre 2006 e 2008, lecionou na Escola Superior da Cruz Vermelha Portuguesa de 2008 a 2012 e deu apoio à docência na FCUL em 2013.
Desde janeiro de 2015, foi assessor do Grupo Parlamentar do Partido
Socialista na área da Comunicação. Desde 2013, é membro da Assembleia de Freguesia de Santo António, em Lisboa.
209245887
Despacho n.º 367/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de
janeiro designo para exercer as funções de Secretária Pessoal do meu
gabinete Ana Filipa Leitão Fernandes Carriço, assessora de administração
na Gepasa Consultoria.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012 de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 07 de dezembro de 2015.
4 — Para a presente designação foi obtida a concordância a que se refere
o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
7 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro, Mariana Guimarães Vieira da Silva.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Ana Filipa Leitão Fernandes Carriço
Data e local de nascimento: 13/08/1980, Lisboa
Habilitações e atividade académica

janeiro designo como Técnica Especialista do meu gabinete Ana Lúcia
Costa Pinto de Albuquerque.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de janeiro a designada desempenhará funções
na área de comunicação.
3 — O estatuto remuneratório da designada é equiparado ao de adjunto, conforme o n.º 6 do artigo 13.º
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012 de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 1 de dezembro de 2015.
6 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
7 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro, Mariana Guimarães Vieira da Silva.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Ana Lúcia Costa Pinto de Albuquerque
Data e local de nascimento: 09/05/1976, Lisboa
Habilitações e atividade académica
Licenciada em Ciências da Comunicação, com especialização em
Jornalismo, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Percurso Profissional
Entre 2013 e 2015 desempenhou as funções de Diretora de Projetos
da agência de comunicação LPM Comunicação, tendo anteriormente
coordenado o gabinete de marketing e comunicação do escritório de
advogados Linklaters. Trabalhou ainda na Imago — Llorente & Cuenca,
entre 2000 e 2012, como consultora de clientes e diretora de equipa,
acompanhando clientes nas áreas de finanças, turismo, tecnologia e
produto.
Foi jornalista no portal noticioso Netc, do grupo Cofina, entre 1999
e 2000, após um estágio no jornal Público.
209245579
Despacho n.º 369/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de
janeiro designo como Adjunto do meu gabinete Nuno Miguel Pires Serra,
técnico superior principal da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012 de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Para a presente designação foi obtida a concordância a que
se refere o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 30 de novembro de 2015.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
7 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro, Mariana Guimarães Vieira da Silva.

Curso Técnico de Imagem e Comunicação
Percurso Profissional
2001/2004 — Coordenação de Casting, Comunicação, Relações Públicas e Assessoria de Imprensa, na NBP
2005/2009 — Secretária Pessoal do Ministro da Justiça, Dr. Alberto
Costa
2009/2011 — Secretária Pessoal do Secretário de Estado Adjunto do
Primeiro-Ministro, Dr. Almeida Ribeiro
2011/2012 — Coordenação de Produção da ModaLisboa
2012/2015 — Assessora de Administração na Gepasa Consultoria
209245773
Despacho n.º 368/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de

Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Nuno Miguel Pires Serra
Data e local de nascimento: 26/10/1968, Guarda
Habilitações e atividade académica
Licenciado em Geografia, pela Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra (FLUC), fez Mestrado em Geografia, na Área de Especialização em Geografia Humana, também na FLUC. É atualmente aluno do
Programa de Doutoramento Governação, Conhecimento e Inovação, na
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC).
Percurso Profissional
Entre 1991 e 2000 fez investigação no Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra e lecionou no ensino básico e secundário, no

