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D. Henrique, no Porto (1998). Inscrita na Ordem dos Advogados de
Coimbra (2000). Pós graduada em Ciências Médico-Legais no Instituto
de Medicina Legal do Porto (2001) e em Direito Penal, Económico e
Europeu na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (2002).
Possui formação em diversas áreas, designadamente FORGEP (Programa de Formação em Gestão Pública), Regime das Execuções Fiscais,
Regularização Extraordinária da dívida, Liderança e Gestão de Equipas,
Código de Procedimento e Processo Tributário, Balanced Score Card,
Responsabilidade Civil Extracontratual, Atendimento e Técnicas de
Negociação.
Em 2000 fez um estágio profissional, visado pelo IEFP, nos Serviços
Municipalizados de Aveiro/Câmara Municipal de Aveiro, como jurista:
Organização, Funcionamento e Estrutura da Administração Pública;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários Públicos; Questões, informações
e pareceres de foro jurídico-laboral e administrativo.
Em 2001 ingressou no Quadro do Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P., na Delegação de Aveiro, com a categoria
profissional de técnica superior no então Núcleo Jurídico, Contencioso
e de Contra Ordenações.
De 2002 a 2009 exerceu funções de técnica superior na Direção de
Recuperação Executiva do Departamento de Gestão da Dívida: enquadramento de grandes devedores e articulação com as secções de
processo a nível nacional.
Em 2009 desempenhou funções de técnica superior, de atendimento ao
público e como mandatária na secção de processo executivo de Lisboa
I, regressando à Direção de Recuperação Executiva em 2010.
Coordenadora, em regime de substituição, da Secção de Processo
Executivo do Porto II desde 1 de abril de 2011.
9 de dezembro de 2015. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui
Filipe de Moura Gomes.
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SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 729/2016
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 Técnica Especialista do meu gabinete, a
licenciada Isabel Maria Pereira dos Santos, jornalista, da Rádio Televisão Portuguesa.
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 da comunicação social.
3 — O estatuto remuneratório da designada 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 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.
29 de dezembro de 2015. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.
Nota Curricular
Dados Biográficos
Nome: Isabel Maria Pereira dos Santos
Data de nascimento: 1 de janeiro de 1970, natural de Lisboa
Habilitações e atividade académica
Licenciatura em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (1989-1993);
Pós-graduação em Estudos Europeus pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (1995-1996); Curso de Especialização em Comunicação em Saúde equivalente a Pós-graduação pela Faculdade de
Medicina de Lisboa (2009-2011); Curso de Extensão Universitária em
Políticas e Estratégias de Sistemas e Organizações de Saúde da Escola
Nacional de Saúde Pública (2013); Curso de Formação Profissional
“Jornalismo de televisão” organizado pelo CENJOR (Centro Protocolar
de Formação para Jornalistas) e pelo Centro de Desenvolvimento e For-

mação do Departamento de Recursos Humanos da RTP (outubro 1997 a
março de 1998); Curso de Aperfeiçoamento em Jornalismo Radiofónico,
organizado pelo CENJOR (1994); Curso de Técnicas Vocais, organizado
pelo CENJOR (1994).
Percurso Profissional
Jornalista da RTP desde 1997, televisão onde já desempenhou diversas
funções: grande repórter, jornalista de investigação, editora de sociedade,
jornalista especialista em saúde (últimos 12 anos).
Docente universitária na área da comunicação no Instituto Português
de Estudos Superiores (1998-1999).
Jornalista do Rádio Clube Português-RCP (1995-1997).
Júri convidada da Comissão Europeia para o prémio de Jornalismo de
Saúde “EU Health Prize for Journalists” durante 5 edições (2009/2013).
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Despacho n.º 730/2016
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 Filinto Benjamim da Conceição dos Santos, técnico de informático grau 1, nível 1,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.
29 de dezembro de 2015. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Filinto Benjamim da Conceição dos Santos
Data e local de nascimento: 02 de janeiro de 1967, natural de Cabo
Verde.
Habilitações e atividade académica
Universidade Moderna, ano letivo 2006/2007, frequência do 1.º ano
da licenciatura de Informática de Gestão Instituto Politécnico de Tomar/Escola Superior de Tecnologia de Abrantes; Frequência do 1.º ano
do Curso Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informático,
ano letivo 2007/2008.
Percurso Profissional
Técnico de Informática.
Elo do (CEGER) — Elemento de Ligação Informática dos gabinetes
ministeriais desde 2002. Nomeado como Elo do CEGER em gabinetes
ministeriais do Ministério da Saúde desde 01/01/2012 com as seguintes
funções: Pedido de criação e de eliminação de novos utilizadores; Gestão
do parque informático dos gabinetes; Gestão de equipamentos de telecomunicações; Instalação por deploy e manutenção de Desktops/Laptops;
Apoio a multimédia e áudio.
Administrador de Sistemas na Secretaria-Geral do Ministério da
Saúde.
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Despacho n.º 731/2016
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 Técnica Especialista do meu gabinete, a licenciada
Carla Alexandra Fonseca da Costa, inspetora, da Polícia Judiciária.
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
de assessoria na área da prevenção e luta contra a fraude.
3 — O estatuto remuneratório da designada 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 da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.

