31673

Diário da República, 2.ª série — N.º 229 — 28 de novembro de 2018
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
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ANEXO

Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Sónia Alexandra Henriques Duarte Galriça.
Data e local de nascimento: 18 de julho de 1976, natural de Lisboa.
Habilitações e atividade académica
Ensino secundário completo na área de economia.
Percurso Profissional
2015-2018 — Nomeada Secretária pessoal do Ministro da Saúde,
Despacho n.º 641/2016, de 14 de janeiro;
30 de outubro a 25 de novembro 2015 — Nomeada Secretária pessoal
do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, Despacho n.º 12970/2015,
de 16 de novembro;
2014-2015 — Nomeada Secretária pessoal do Ministro da Saúde,
pelo Despacho n.º 9482/2014, de 22 de julho;
2011-2014 — Secretária do Diretor-Geral da Autoridade Tributária
e Aduaneira (AT).
2004-2011 — Secretária do Diretor-Geral da Direção-Geral de Contribuições e Impostos (DGCI);
2002-2004 — Secretária no Gabinete do Diretor-Geral de Contribuições e Impostos (DGCI);
2001-2002 — Secretária do Serviço de Auditoria Interna na Administração Geral Tributária (AGT).
311832118
Despacho n.º 11189/2018
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 Alexandra Clara Campos Azevedo.
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.
ANEXO
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Alexandra Clara Campos Azevedo.
Data e local de nascimento: 8 de maio de 1968, natural da Beira,
Moçambique.
Habilitações e atividade académica
12.º ano de Escolaridade, Escola Secundária Sebastião e Silva, Oeiras.
Curso Profissional de Contabilidade, Técnicas Administrativas e de
Secretariado.
Percurso Profissional
MS/Gabinete do Ministro da Saúde (Prof. Adalberto Campos Fernandes), Secretária Pessoal (novembro de 2015 a outubro de 2018).
DHC — Produtos Alimentares, L.da, Administrativa/Assistente da
Direção (outubro 2013-outubro 2014); Apoio administrativo e de secretariado junto da Direção.
Tempo-Team — Serviços, L.da, Administrativo (março-setembro 2013),
Assistente Relacionamento Cliente.
Close to You e Fast English — Escolas de Idiomas em Rio Grande,
RS — Brasil, Professora de Inglês (dezembro 2011-abril 2012), ensino
de Inglês aos níveis iniciado e intermédio.
MTSS/Gabinete do Secretário de Estado do Emprego e da Formação
Profissional (Dr. Fernando Medina), Secretária Pessoal (abril de 2005
a novembro de 2009).
IBET — Instituto de Biologia Experimental Tecnológica, Secretária
da Direção (maio de 1989 a março de 2005).
311832053
Despacho n.º 11190/2018
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 Técnica Especialista do meu gabinete a
licenciada Teresa Sofia Tavares Canelas de Castro.
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 — 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.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 5 de novembro de 2018.
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 novembro de 2018. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões.
ANEXO
Nota curricular
Nome: Teresa Sofia Tavares Canelas de Castro.
Data de Nascimento: 15 de novembro de 1971, natural de Coimbra.
Habilitações e atividade académica: Licenciatura em Engenharia
Publicitária pela Universidade Fernando Pessoa/ Porto (1999); Pós-graduação em Comunicação e Marketing Político pela Universidade
Independente/ Lisboa (2001); Formação Avançada em Comunicação
Política e Estratégica no Observatório Político/ Lisboa (2013); Formação
Avançada em «Social Media» na Universidade Católica Portuguesa/
Lisboa (2013); Formação Profissional em Atelier de Imprensa no Cenjor — Centro Protocolar de Formação para Jornalistas (1999).
Percurso profissional: Assessora de Comunicação do bastonário da
Ordem dos Médicos entre outubro de 2017 e outubro de 2018; Senior
Account Manager na VF Comunicação, onde foi responsável pela gestão de clientes de diversas áreas — Ordem dos Médicos, Sociedade
Portuguesa de Reumatologia (Saúde), ISCTE-IUL (Ensino Superior),
Consumo (Associação Portuguesa de Direito do Consumo), entre outros.
Jornalista do grupo Cofina/ Correio da Manhã entre 2000 e 2012. Coordenadora de secção na revista económica Exame (1999-2000). Relações
Públicas-Gabinete de Relações Externas da RTP (1998-1999).
311832386
Despacho n.º 11191/2018
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 Adjunto do meu gabinete o mestre Ricardo
Alexandre da Silva Santos, administrador hospitalar do Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E., em regime de comissão de serviço no cargo
de Diretor do Serviço de Planeamento e Apoio de Gestão do Centro
Hospitalar de Setúbal, 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 alínea a) no 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 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
Ricardo Alexandre da Silva Santos, nascido a 22 de junho de 1974
Formação académica
1996 — Licenciatura em Economia Universidade do Algarve;
1997 — Especialização em Gestão de Tesouraria, no Centro de Investigação de Mercados e Ativos Financeiros/ISCTE;
1999 — Pós-Graduação em Administração Hospitalar, na Escola
Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa;
2001 — Mestrado em Economia (Economia da Empresa), na Universidade Lusíada;

