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SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 636/2016
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
Alexandre Manuel Martins Morais Nunes, enfermeiro, da Unidade Local
de Saúde de Castelo Branco, E. P. E.
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
na área de administração de serviços de saúde.
3 — O estatuto remuneratório do designado é o 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 do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
5 — O designado fica autorizado a exercer as atividades previstas na
alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º, em conformidade com o n.º 2 do artigo 6.º,
ambos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
6 — 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.
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.
29 de dezembro de 2015. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.
Nota curricular

Habilitações e atividade académica:
Licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade do Porto
em 1982. Obteve o grau de Mestre em Informática de Gestão pela
Universidade Católica Portuguesa em 1995, tendo-se doutorado em
Tecnologias e Sistemas de Informação, pela Universidade do Minho,
no ano de 2003.
Desde 1999 integra o Departamento de Sistemas de Informação da
Universidade do Minho, onde é Professor Auxiliar.
É autor de várias publicações e estudos na área dos Sistemas de
Informação. Em 2006 publicou o livro “Gestão de Sistemas de Informação e os Seus Profissionais”, na FCA e coeditou em 2012 o livro
“Sistemas de Informação em Saúde”, publicado pela editora Sílabo. É
atualmente coeditor da revista “eSaude — Magazine de Sistemas de
Informação da Saúde.
Percurso Profissional:
A nível profissional tem focado a sua atividade nas áreas da Gestão
de Sistemas de Informação e em distintas temáticas da Sociedade de
Informação, em particular da Saúde. Ao longo da sua carreira profissional desempenhou várias funções técnicas, comerciais e de gestão
em empresas nacionais e multinacionais de referência, entre as quais a
Portugal Telecom, o Banco Borges & Irmão, o Grupo Sonae, a Digital
Equipment Corporation, a Oracle e a TV Cabo Porto.
Entre março de 2006 e março de 2007 foi Subdiretor do Instituto de
Arquivos Nacionais — Torre do Tombo (IANTT).
Entre março de 2008 e julho de 2010 foi assessor para as TIC do Secretário de Estado da Saúde dos XVII e do Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde do XVIII Governos. De julho de 2010 a março de 2011 foi
vogal do Conselho de Administração da SPMS — Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, EPE.
209245668

Dados Biográficos:
Nome: Alexandre Manuel Martins Morais Nunes.
Data e local de nascimento: 19 de maio de 1986, natural de Lisboa.

Despacho n.º 638/2016

Exercício de atividade profissional na Unidade Local de Saúde de
Castelo Branco (2009-presente); Membro colaborador da Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT); Membro colaborador na revisão e
extensão a 2020 do Plano Nacional de Saúde; Atividades de investigação
em política de saúde; inovação e desenvolvimento de sistemas de saúde
e em modelos de gestão hospitalar.
209246348

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 26 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.

Despacho n.º 637/2016

29 de dezembro de 2015. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.

Habilitações e atividade académica:
Licenciatura em Enfermagem, pela Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias; Mestrado em Administração Pública na especialidade de
Administração da Saúde, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas da Universidade de Lisboa; Doutorando em Administração
da saúde (provas agendadas para 15 de janeiro de 2016), pelo Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.
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 para exercer as funções de adjunto do meu gabinete, o
Professor Doutor José Carlos Baptista do Nascimento e Silva, professor
auxiliar da Universidade do Minho.
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 — O designado fica autorizado a exercer as atividades previstas
nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.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 1 de dezembro 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.
29 de dezembro de 2015. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.
Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: José Carlos Baptista do Nascimento e Silva.
Data e local de nascimento: 07 de setembro de 1959, natural Vila
Nova de Gaia.

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.
209246689
Despacho n.º 639/2016
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
José António Pinela da Cruz, assistente operacional, 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

