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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: Carla Alexandra Fonseca da Costa
Data e local de nascimento: 17 de abril de 1976, natural de Loures,
Lisboa.
Habilitações e atividade académica
Pós-graduada em Segurança Interna, em 2009, pelo Instituto Superior
de Ciências Policiais e Segurança Interna.
Licenciada em Ciências Farmacêuticas, em 2004, pela Faculdade de
Farmácia da Universidade de Lisboa.
Percurso Profissional
2014 — Nomeada adjunta do Ministro da Saúde pelo Despacho
n.º 6131/2014, de 12 de maio;
2011-2014 — Docente, na Área de Investigação Criminal, na Escola
de Polícia Judiciária;
2000-2011 — Inspetora da Polícia Judiciária, colocada na Unidade
Nacional de Combate à Corrupção;
1999 — Frequência do Curso de Formação de Agentes Estagiários
da Polícia Judiciária.
209247303
Despacho n.º 732/2016
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, Luís
Miguel da Rocha Silvestre, jornalista, do Grupo Cofina, Revista Sábado.
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 da comunicação social.
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 — 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 — Para a presente designação foi obtida a concordância a que se
refere o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
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
Dados Biográficos
Nome: Luís Miguel da Rocha Silvestre.
Data de nascimento: 23 de outubro de 1969, natural de Vagos.
Habilitações e atividade académica
Curso de Formação Geral em Jornalismo, do Centro Protocolar de
Formação Profissional de Jornalistas (CENJOR); frequência da Licenciatura em Bioquímica, Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa (3.º ano); Food Boot Camp — 2013, no Massachussetts Institute
of Technology (MIT), Boston, EUA (Bolseiro Knight Foundation);
Kavli Workshop Frontiers in Brain Science — 2015 no MIT (Bolseiro
Kavli-Knight Foundation).
Percurso Profissional
Editor da secção de “Ciência e Saúde” da Sábado Online e secção
de atualidade “A Abrir”
(2014-2015); colaborador da CMTV (2014-2015); editor da secção
de “Cultura” (2005-2014) e secção de “Entrevista” (2004-2005) da
revista Sábado. Membro da equipa fundadora da revista Focus (1999)
onde foi editor da Secção de Ciência e Tecnologia (20012004); Editor-coordenador da revista mensal Conhecer (2002-2004); Jornalista

colaborador da revista Valor (1997-1998); Jornalista-estagiário da TVI
(1997); bolseiro do programa de investigação científica da União Europeia no Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN), Instituto Ricardo Jorge
e Faculdade de Ciências de Lisboa (1995).
Prémios e distinções: Prémio de Jornalismo Nutrition Awards (2013);
Prémio de Jornalismo Novartis Oncology — categoria Imprensa (2009)
e menções honrosas (2007 e 2011); finalista do European Union Health
Prize for Journalists (2011); menção honrosa no Prémio de Jornalismo
LPCC Sanofi Pasteur (2011).
209247255
Despacho n.º 733/2016
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 Marco Paulo das Neves Henriques, assistente operacional, do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E.
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 — 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.
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.
29 de dezembro de 2015. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Marco Paulo das Neves Henriques
Data e local de nascimento: 12 de outubro de 1979, natural de Castelo
Branco.
Habilitações e atividade académica
Segundo Ciclo do Ensino Básico.
Percurso Profissional
Exerce funções de motorista em gabinetes ministeriais desde
01/04/2010.
209247311

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 734/2016
Considerando a proposta do Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. e o parecer
favorável da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo inteiro pelo aposentado
Carlos Manuel Barra Falcão, nos termos e para os efeitos do disposto
no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular, nos artigos 4.º, 5.º e nos
números 4 e seguintes do artigo 6.º
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209234984
Despacho n.º 735/2016
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 licenciado
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa, técnico superior, do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
2 — 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.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 7 de dezembro de 2015.
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.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.

