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3 — 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.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
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.
16 de novembro de 2018. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões.

De 2007 a 2008, técnica superior pertencente ao mapa de pessoal da
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
De 2006 a 2007, chefe de divisão, em regime de substituição, de
Relações de Trabalho da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.
De 1997 a 2006, técnica superior do Departamento de Recursos
Humanos da Saúde, posteriormente Departamento de Modernização e
Recursos da Saúde e depois Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.
De 1993 a 1997, Exercício de advocacia.
311832378
Despacho n.º 11183/2018

Pertence ao mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da
Saúde desde 2011, onde exerce funções de motorista.
311832159

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 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 apoio técnico-administrativo no meu
gabinete Maria José Guerreiro Luz, assistente técnica, da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são suportados
pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.,
na parte respeitante à remuneração base de origem, conforme disposto
no n.º 14 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
3 — 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.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
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.

Despacho n.º 11182/2018

16 de novembro de 2018. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões.

ANEXO
Nota curricular
Dados biográficos:
Nome: Nuno Ricardo Dias Matos.
Data e local de nascimento: 17 de novembro de 1977, natural de
Lisboa.
Habilitações e atividade académica:
6.º Ano do Ensino Básico.
Percurso profissional:

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 Adjunta do meu gabinete a licenciada Sandra
Maria Pereira Rebelo do Carmo Parreira de Figueiredo Neto, técnica
superior da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
2 — Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de
origem e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13
do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto alínea a) no 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.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 25 de outubro de 2018.
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.
16 de novembro de 2018. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões.
ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais
Nome: Sandra Maria Pereira Rebelo do Carmo Parreira de Figueiredo Neto
Data de nascimento: 2 de agosto de 1970
Nacionalidade: Portuguesa.
Habilitações académicas
Pós-Graduação em Direito Administrativo, 1996;
Licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada em 1993
Experiência profissional
De 24 de outubro de 2014 até à presente data, coordenadora, em
regime de substituição, da Unidade de Regimes Jurídicos de Emprego
e das Relações Coletivas de Trabalho da Administração Central do
Sistema de Saúde, I. P.;
De 21 julho de 2014 até 23 de outubro de 2014, assessora do Conselho
Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
De 2012 até julho de 2014, coordenadora, inicialmente em regime de
substituição e depois em regime de comissão de serviço, da Unidade de
Regimes de Trabalho e Exercício Profissional da Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P.
De 2008 a 2012, diretora, em regime de comissão de serviço, da
Unidade Operacional de Regimes de Trabalho e Regulação Profissional
da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Maria José Guerreiro Luz
Data e local de nascimento: 28 de fevereiro de 1961, natural de Silves.
Habilitações e atividade académica
3.º Ciclo do Ensino Básico.
Percurso Profissional
Exerce funções de apoio administrativo em gabinetes ministeriais
desde 10/01/1992.
311832223
Despacho n.º 11184/2018
1 — 3Ao 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 Técnica Especialista do meu gabinete a
licenciada Diana Carolina Mendes Pereira da Silva, técnica superior da
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
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 sua área de especialização.
3 — O estatuto remuneratório da designada é o de adjunto, conforme
o n.º 6 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
4 — Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de
origem e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13
do artigo 13.º do citado decreto-lei.
5 — Para efeitos do disposto alínea a) no 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.
6 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 20 de outubro de 2018.
7 — 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 novembro de 2018. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões.
ANEXO
Nota curricular
Diana Carolina Mendes Pereira da Silva
Data de Nascimento — 9 de fevereiro de 1979
Natural de Lamego
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Habilitações e atividade académica: Licenciatura em Comunicação
Social, vertente de Jornalismo no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa (1997-2001); Pós-Graduação em Comunicação e Marketing Político no Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa (2017-2018);
Curso Saúde em Ação — A Saúde, a política e a crise, pela Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar em parceria com a
Escola Nacional de Saúde Pública (2011), Curso Básico de Fotografia
no Ar.co (2004 a 2006); Curso Justiça e Jornalismo Judiciário, pela
Universidade Católica, Sindicato dos Jornalistas e Movimento Justiça
e Democracia (2002).
Percurso Profissional: Assessora de comunicação no INFARMED,
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
(2016-2018); Jornalista no Diário de Notícias na secção de sociedade,
com especialização na área da saúde durante dez anos e na secção
de economia (três anos); membro da Comissão de Ética para a Saúde — subcomissão de Investigação Clínica na Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT); moderadora e palestrante
em eventos na área da saúde desde 2012.
311832418
Despacho n.º 11185/2018
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 9 do artigo 4.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 Coordenador do
apoio técnico-administrativo e auxiliar do meu gabinete Fernando da
Costa Santos, assistente técnico, da Secretaria-Geral do Ministério da
Saúde.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são suportados
pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, na parte respeitante à
remuneração base de origem, conforme disposto no n.º 14 do artigo 13.º
do mencionado decreto-lei.
3 — 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.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
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.
16 de novembro de 2018. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões.

ANEXO
Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: Sérgio Paulo Pereira Soares;
Data e local de nascimento: 2 de dezembro de 1974, natural de Lisboa.
Habilitações e atividade académica:
3.º Ciclo do Ensino Básico.
Percurso Profissional:
Exerce funções de motorista em gabinete ministerial desde
01/02/2010.
311832289
Despacho n.º 11187/2018
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 Adjunta do meu gabinete a Doutora Inês
Santos Estevinho Fronteira, Professora auxiliar do Instituto de Higiene
e Medicina Tropical.
2 — A designada fica autorizada a exercer as atividades previstas nas
alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do mesmo diploma.
3 — Para efeitos do disposto alínea a) no 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.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 1 de novembro de 2018.
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.
16 de novembro de 2018. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões.
ANEXO
Nota curricular

Despacho n.º 11186/2018

Licenciada em enfermagem, mestre em saúde pública — especialidade
em políticas de saúde e doutorada em saúde internacional — especialidade em políticas de saúde. Professora auxiliar da Unidade de Saúde
Pública Internacional e Bioestatística do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (2011-…), consultora do Conselho Nacional de Saúde
(2016-2018) e da Direção-Geral da Saúde, diretora de investigação do
Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para as Políticas
da Força de Trabalho (2011-2014), membro do Conselho de Administração da European Health Management Association (2011-2016),
subdiretora da Unidade de Saúde Pública Internacional e Bioestatística
do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (2012-2015), membro
da equipa Portuguesa do European Observatory on Health Systems.
Colaborou com o Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde e
o International Council of Nurses. Editora associada do International
Journal Human Resources for Health. Autora de vários livros, capítulos
de livros e artigos científicos.
311832337

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 7 do artigo 4.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 funções de Motorista no meu
gabinete Sérgio Paulo Pereira Soares, assistente operacional, do Centro
Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E. P. E.
2 — Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de
origem e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13
do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
3 — 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.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
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.

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 Sónia Alexandra Henriques Duarte Galriça, assistente técnica,
da Autoridade Tributária e Aduaneira.
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 15 de outubro de 2018.
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.

16 de novembro de 2018. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões.

16 de novembro de 2018. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões.

Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Fernando da Costa Santos
Data e local de nascimento: 22 de agosto de 1955, natural de Lisboa.
Habilitações e atividade académica
2.º Ciclo do Ensino Básico.
Percurso Profissional
Exerce funções de apoio administrativo, em gabinetes ministeriais
desde 01/06/1986.
311832256

Despacho n.º 11188/2018

