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PARTE C

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 10376-A/2014
Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 19.° em conjugação com 

o n.° 1 do artigo 21.°, ambos do Decreto -Lei n.° 28/2008, de 22 de 
fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.° 137/2013, de 
7 de outubro, os diretores executivos dos agrupamentos de centros de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde, são designados pelo membro do 
Governo responsável pela área da saúde, sob proposta fundamentada do 
conselho diretivo da respetiva ARS, I.P., para um mandato não superior 
a três anos, renovável por iguais períodos.

Foi ouvida, nos termos do n.° 5 do citado artigo 19.°, a Comissão de 
Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, que se pronunciou 
favoravelmente sobre a designação constante do presente despacho.

Assim:
Nos termos e ao abrigo dos artigos 19.° e 21.° do Decreto -Lei 

n.° 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.° 137/2013, de 7 de outubro, em conjugação com a Portaria 
n.° 310/2012, de 10 de outubro, determina -se, sob proposta do con-
selho diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., o 
seguinte:

1 — É designada para o cargo de diretora executiva do Agrupamento 
de Centros de Saúde Ave — Famalicão, pelo período de três anos, a li-
cenciada Diana Carla Santos Moreira, atendendo à competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação adequada evidenciadas na 
respetiva sinopse curricular que se anexa ao presente despacho, dele 
fazendo parte integrante.

2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
assinatura.

8 de agosto de 2014. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

Súmula Curricular
Diana Carla Santos Moreira.
Data de nascimento: 12 de dezembro de 1971.

Naturalidade: S. Martinho de Bougado, concelho da Trofa.
Residência: Lousado, concelho de Vila Nova de Famalicão.
Formação académica:
Licenciatura em Medicina em 1996 pelo Instituto de Ciências Bio-

médicas Abel Salazar da Universidade do Porto.
Curso de Pós -graduação em Gestão de Unidades de Saúde em 2014, 

pela Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão do Instituto 
Politécnico do Porto.

Formação e atividade profissional:
Admitida ao concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira 

médica, publicado no DR II série, nº130, de 6 de julho de 2012 pelo 
Aviso nº 9295 -A.

Assistente de Medicina Geral e Familiar desde outubro de 2004, tendo 
exercido atividade na Extensão Urbana no Centro de Saúde de Vila 
Nova de Famalicão 1até março de 2010 e, posteriormente, na Unidade 
de Saúde Familiar de Ribeirão.

Assistente Eventual de Medicina Geral e Familiar entre março de 2003 
e setembro de 2004no Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão 1.

Grau de Assistente em Clínica Geral em fevereiro de 2003.
Orientadora de formação específica em Medicina Geral e Familiar 

desde março de 2006.
Responsável pela consulta de Cessação Tabágica do ACES AVE III-

-Famalicão desde 2006.
Responsável pelo Núcleo de Saúde Materna e Planeamento Familiar 

da Unidade de Saúde Familiar de Ribeirão desde maio de 2011.
Elemento do conselho técnico da Unidade de Saúde Familiar de 

Ribeirão entre 2010 a setembro de 2011.
Coordenadora médica da Extensão Urbana do Centro de Saúde de Vila 

Nova de Famalicão 1 entre maio de 2005 a janeiro de 2006.
Integrou o “Núcleo Científico” do Centro de Saúde de Vila Nova de 

Famalicão sendo responsável pela organização de reuniões científicas 
entre 2005 a 2009.

Responsável pelo “Núcleo de Diabetes” do Centro de Saúde de Vila 
Nova de Famalicão entre 2004 a 2008.

Membro de júri nas provas de avaliação final do Internato Médico 
de Medicina Geral e Familiar.

Tutora médica de alunos da licenciatura de medicina da Universidade 
do Minho entre 2004 a 2006.
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