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2004 -2005 — director de Marketing e Vendas das Pousadas de Portu-
gal, director comercial de área do grupo Pestana (Pestana Palace, Atlantic 
Gardens e Pestana Porto) e director -coordenador da área corporate de 
todo o grupo Pestana;

2003 -2004 — Director de Promoção Turística do ICEP em Lisboa;
1998 -2003 — delegado do ICEP para os Estados Unidos da Améri-

ca — Delegação em Nova Iorque/área do turismo;
1997 -1998 — director -adjunto na Direcção de Promoção Turística 

do ICEP em Lisboa;
1994 -1997 — coordenador do Sector de Mercados Internacionais na 

Direcção de Promoção Turística do ICEP em Lisboa;
1993 -1994 — técnico de promoção na Direcção de Promoção Turís-

tica do ICEP em Lisboa, coordenador da actividade promocional nos 
mercados do Reino Unido, Irlanda e Áustria;

1993 — técnico de promoção para o mercado do Reino Unido na 
Delegação do ICEP em Londres, responsável pela área de operação/ 
comercialização e produto «golfe»;

1989 -1992—técnico de promoção para o mercado do Reino Unido 
no Centro de Turismo de Portugal em Londres (Instituto de Promoção 
Turística). Outras experiências profissionais:

2008 -2010 — presidente da European Travel & Tourism Action Group 
2007 -2010—vice -presidente da European Travel Comission;

2003: Representante do Ministério da Economia na Comissão Es-
tratégica dos Oceanos; Representante do Ministério da Economia na 
Comissão Interministerial para as Comunidades Portuguesas;

1999 -2003 — secretário -geral e tesoureiro da European Travel Com-
mission para a actividade no mercado dos Estados Unidos da América.

Maria José Martins Catarino
Data de nascimento — 21 de Novembro de 1952.
Habilitações literárias — licenciada em Finanças pelo Instituto Su-

perior de Economia de Lisboa.
Categoria: técnica superior do Turismo de Portugal, I. P.
Experiência profissional:
Vogal do conselho directivo do Turismo de Portugal, I. P. (2007 -2010);
Vogal do conselho directivo do Instituto de Turismo de Portugal, I. P. 

(1998 -2007);
Membro do conselho geral do FINOVA — Fundo de Apoio ao Fi-

nanciamento à Inovação (2008);
Representante do Instituto de Turismo de Portugal na comissão de 

acompanhamento do POFC — Programa Operacional Factores de Com-
petitividade (2007);

Presidente do conselho de administração da TC Turismo Capital 
SCR, S. A. (2007);

Presidente do conselho de administração da TF Turismo Fundos 
SGFII, S. A. (2007);

Vogal do conselho de administração da LISGARANTE — Sociedade 
de Garantia Mútua, S. A. (2005);

Vogal do conselho de administração da ENATUR — Empresa Na-
cional de Turismo, S. A. (2003);

Presidente da mesa da assembleia geral da SPGM — Sociedade de 
Investimento, S. A. (2003);

Vogal do conselho de administração da F.Turismo — Capital de 
Risco, S. A. (2003 2007);

Vogal do conselho de administração da F.Turismo — Sociedade Ges-
tora de Fundos de Investimento Imobiliário, S. A. (2000 -2007);

Vogal do conselho de administração da SPGM — Sociedade de 
Investimento, S. A. (2000 -2003);

Presidente do conselho especializado de investimento do Fundo de 
Investimento Imobiliário Turístico — II (2000);

Representante do Instituto de Turismo de Portugal na unidade de 
gestão e nas comissões de acompanhamento e de orientação do Programa 
de Incentivos à Modernização da Economia (2000);

Interlocutora da componente “Turismo”, nas reuniões do Comité de 
Acompanhamento do Subprograma Turismo e Património Cultural, 
do Programa de Modernização do Tecido Económico, e do II Quadro 
Comunitário de Apoio;

Chefe de projecto da estrutura de apoio técnico da componente “Tu-
rismo” da Intervenção Operacional Turismo e Património Cultural do 
II Quadro Comunitário de Apoio (1994 -1998);

Coordenadora dos Serviços Técnicos do Fundo de Turismo (1990 -1998); 
Técnica superior do quadro do Fundo de Turismo (1985 -1990).

Nuno Manuel Oliveira dos Santos
Data de nascimento — 21 de Outubro de 1977.
The Lisbon MBA (Universidade Católica Portuguesa e Universidade 

Nova de Lisboa, em colaboração com o MIT, Sloan School of Mana-
gement), Julho 2009

Licenciatura em Economia — Universidade Católica Portuguesa 
(Lisboa, Portugal), Janeiro 2000

Experiência profissional:
2007 -2010 Turismo de Portugal, I. P.,
Vogal do Conselho Directivo Vogal com os pelouros da formação e 

tecnologias.
Administrador não executivo da Turismo Capital, sociedade de ca-

pital de risco.
2006 -2007 Instituto do Turismo de Portugal, I. P., Vogal do Conselho 

Directivo
Gestor do projecto “criação do Turismo de Portugal” — dimensões 

organizacional, tecnológica, logística e jurídica.
2005 -2006 Microsoft Portugal, Gestor de Contas
Gestor da área de Administração Pública Local.
Membro da equipa que desenvolveu os projectos especiais de cola-

boração entre a Microsoft e o Governo Português.
Gestor de iniciativas especiais de eGovernment com a cidade do 

Porto.
2002 -2005 UMIC — Agência para a Sociedade do Conhecimento, 

Gestor de Projectos
Programa Nacional de Compras Públicas Electrónicas (14 ministérios 

envolvidos). Portal do Cidadão (130 organismos da Administração 
Pública com 700 serviços no lançamento).

Planos de Acção para a Sociedade da Informação e Governo Electró-
nico. 2000 — 2002 Arthur D. Little, Analista de negócios

Redefinição de negócio de vendas indirectas para operador de co-
municações integradas.

Modelo de negócios e plano de comissões para novo portfolio para 
PMEs de operador de rede fixa.

Produção da resposta ao caderno de encargos para obtenção de licença 
UMTS. Business Processes Management para a Direcção de Serviço a 
Clientes de um grande fornecedor de gás natural.
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA SAÚDE

Despacho n.º 9227/2010
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Minis-

tério da Saúde, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 212/2006, de 27 de Outu-
bro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 234/2008, de 2 de Dezembro, 
e do n.º 1 do artigo 5.º da Lei Orgânica do INFARMED — Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., aprovada pelo 
Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, e nos termos dos n.os 3 e 4 do 
artigo 19.º e do n.º 1 do artigo 20.º da Lei Quadro dos Institutos Públicos, 
aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril:

1 — São nomeados para o conselho directivo do INFARMED — Au-
toridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., tendo em 
conta o seu perfil e aptidão para o desempenho do cargo evidenciados 
nas sinopses curriculares que se anexam ao presente despacho, dele 
fazendo parte integrante:

a) O Prof. Doutor Jorge Manuel Torgal Dias Garcia, para o cargo de 
presidente do conselho directivo;

b) O Prof. Doutor Hélder Dias Mota Filipe, para o cargo de vice-
-presidente do conselho directivo;

c) O licenciado Miguel Vigeant Gomes, para o cargo de vice -presidente 
do conselho directivo;

d) A Prof.ª Doutora Cristina Maria Moreira Campos Furtado Figuei-
redo, para o cargo de vogal do conselho directivo; e

e) O licenciado António Manuel Oliveira das Neves, para o cargo de 
vogal do conselho directivo.

2 — Nos termos do disposto, conjugadamente, no n.º 2 do artigo 1.º 
e na alínea d) do n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, de 2 de Janeiro, 
alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de Dezembro, ex vi artigo 11.º da orgânica do INFARMED — Au-
toridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., aprovada 
pelo Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, e do artigo 25.º da Lei 
Quadro dos Institutos Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 
de Janeiro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de 
Abril:

a) Fica o nomeado na alínea a) do n.º 1 autorizado a exercer a docência 
na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa;

b) Fica o nomeado na alínea b) do n.º 1 autorizado a exercer a docência 
na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa;
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c) Fica a nomeada na alínea d) do n.º 1 autorizada a exercer a docência 
na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;

observando os limites temporais estabelecidos no despacho conjunto 
n.º 41/ME/90 (2.ª série), publicado no Diário da República, n.º 73, 
de 28 de Março de 1990, e na alínea f) do n.º 2 do artigo 27.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 64  -A/2008, de 
31 de Dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 269/2009, de 30 de Setembro, e 
pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril.

3 — Autoriza -se, ainda, o nomeado na alínea a) do n.º 1 a optar pela 
remuneração do lugar de origem.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Junho 2010.
24 de Maio de 2010. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Car-

valho Pinto de Sousa. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge.

Sinopse curricular de Jorge Manuel Torgal Dias Garcia
Nascido em 7 de Outubro de 1948.
Professor catedrático de Saúde Pública da Faculdade de Ciências 

Médicas (FCM) da Universidade Nova de Lisboa (UNL) desde 2006, 
onde é director do Departamento Universitário de Saúde Pública desde 
1998. Foi até Janeiro de 2010 director do Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical, uma unidade orgânica da UNL, tendo sido eleito, em concurso 
público internacional, pela primeira vez em Novembro de 2000, ree-
leito em Novembro de 2003 e em Dezembro de 2006. Licenciou -se em 
Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (1974) 
e obteve os títulos de especialista em Dermatologia (1984) e em Saúde 
Pública (1991). Doutorou -se em Medicina/Saúde Pública/Bacteriologia 
(FCM, UNL, 1990) e fez a agregação em Saúde Pública (UNL, 1997). 
Foi designado pelo senado da UNL (Abril de 2007) responsável pela 
unidade de missão da UNL para a cooperação e o desenvolvimento 
com os PALOP. Anteriormente, 2003 -2005, foi pró -reitor da UNL com 
responsabilidades semelhantes. Também por designação do senado 
da UNL e em sua representação é membro do conselho científico da 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ASAE, tendo sido 
eleito seu presidente (2008 -2009). Foi coordenador dos cursos de mes-
trado em Epidemiologia e de mestrado em Doenças Transmissíveis, 
FCM, UNL (1996 -2002), responsável pelo 1.º e 2.º cursos de Medicina 
Farmacêutica, DUSP, FCM, UNL (1999-2000), e membro do conselho 
científico da Escola Nacional de Saúde Pública por nomeação do reitor 
da UNL (1998 -2003). Orientou 24 dissertações de mestrado e seis teses 
de doutoramento. É director do Centro de Investigação em Saúde Co-
munitária (CISCOS), associação privada sem fins lucrativos que integra 
o Departamento Universitário de Saúde Pública, desde 1992. Foi jovem 
investigador no INSERM, França (1978 -1980), e no Instituto Pasteur, 
Paris, França (1986 -1988). Apresentou 174 comunicações científicas e 
publicou 62 artigos científicos.

No Ministério da Saúde foi subdirector -geral da Saúde (1994 -1998), 
tendo sido responsável pela área da Saúde Pública (doenças transmissí-
veis, saúde da mãe e da criança, saúde ambiental, autoridades de saúde). 
Foi também membro da direcção executiva da Comissão Nacional de 
Luta contra a Sida (1991 -1995).

Como consultor temporário desempenhou 25 missões para a Organi-
zação Mundial de Saúde, Direcção -Geral, Genebra, direcções regionais 
de África e da Europa, Banco Mundial, Fundação Calouste Gulbenkian, 
governos de Angola e de Portugal, em vários países (Angola, Argentina, 
Brasil, Cabo Verde, Costa do Marfim, Guiné -Bissau, Estónia, Etiópia, 
Moldávia, Moçambique, Macau, São Tomé e Príncipe, Timor -Leste, 
Tunísia, Ucrânia e Zimbabwe).

Foi membro da comissão de supervisão do Projecto de Formação de 
Recursos Humanos da Saúde nos PALOP da União Europeia (PALOP 
n.º 7:ACP:RPR:135), em Maputo, Moçambique (1995 -1997). Foi res-
ponsável pelo projecto da União Europeia para o controlo da malária na 
região do Chokwe, em Moçambique (EU Health/200671057398).

Foi eleito duas vezes presidente da European Society of Mycobacte-
riology (1988 -1989 e 1989 -1999). Recebeu bolsas de estudo da NATO, 
Governo Francês, Fundação Luso -Americana para o Desenvolvimento 
e Fundação Calouste Gulbenkian, tendo sido premiado com o Pré-
mio Nacional de Investigação da Sociedade Portuguesa de Dermatolo-
gia — 1984 -1985 e com o Prémio Ricardo Jorge, Prémio Nacional de 
Investigação em Saúde Pública, em 1991. É membro correspondente 
da Academia Portuguesa de Medicina.

Como actividades não remuneradas, é actualmente vice -presidente 
da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) (desde 2005) e membro do con-
selho executivo da Fundação Luso -Americana para o Desenvolvimento 
(nomeado pelo Primeiro -Ministro, em Novembro de 2006). Foi, em 
representação da Cruz Vermelha Portuguesa, vogal não executivo do 
conselho de administração do Hospital da CVP (2005 -2010), presidente 
do conselho fiscal da Fundação de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em 

representação da FCM (2000 -2010), e curador da Fundação GlaxoSmi-
thKline das Ciências de Saúde (Março de 2001 -Outubro 2009).

Sinopse curricular de Hélder Dias Mota Filipe
Data de nascimento — 8 de Outubro de 1965.
Nacionalidade — portuguesa.
Formação académica e profissional:
1990 — licenciatura em Ciências Farmacêuticas (Faculdade de Far-

mácia da Universidade de Lisboa);
1996 — doutor em Farmacologia (Universidade de Lisboa);
2010 — especialista em assuntos regulamentares pela Ordem dos 

Farmacêuticos.

Actividade profissional anterior:
1991 -1994 — assistente estagiário de Farmacologia (Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa);
1990 -2002 — investigador no Centro de Farmacologia Experimental 

e Clínica (Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa);
1994 -1996 — assistente de Farmacologia (Faculdade de Farmácia 

da Universidade de Lisboa);
1996 -2006 — professor auxiliar de Farmacologia (Faculdade de Far-

mácia da Universidade de Lisboa);
1998 -1999 — pós -doutoramento no The William Harvey Research 

Institute (Department of Experimental Medicine), Londres, Reino 
Unido;

2001 -2003 — membro da direcção (tesoureiro) da Sociedade Portu-
guesa de Farmacologia;

2002 -2003 — membro do grupo de auto -avaliação da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa;

2003 -2004 — membro do grupo de trabalho da FFUL para acreditação 
à Ordem dos Farmacêuticos;

1999 -2005 — membro do grupo de trabalho do Prontuário Terapêu-
tico (INFARMED);

1999 -2008 — investigador na Unidade de Farmacologia e Farmaco-
toxicologia, Universidade de Lisboa;

2001 -2005 — membro do conselho directivo da Faculdade de Far-
mácia da Universidade de Lisboa;

2003 -2005 — representante de Portugal na CHMP -Safety Working 
Party da Agência Europeia do Medicamento (EMEA), Londres;

2004 -2005 — coordenador executivo da Unidade Regional de Far-
macovigilância do Sul;

2005 — membro da comissão executiva da Comissão de Ética para 
a Investigação Clínica (CEIC).

Actividade profissional actual:
1996 -... — membro da CTM/CAM (INFARMED);
2001 -...  — professor de Imunofarmacologia (Faculdade de Farmácia 

da Universidade de Lisboa);
2003 -... — perito da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) 

(farmacologia e farmacotoxicologia);
2005 -... — vice -presidente do INFARMED, I. P., Ministério da 

Saúde;
2006 -... — professor associado de Farmacologia da Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa;
2009 -... — professor associado de Farmacoterapia da Universidade 

do Algarve;
Membro de diversos júris de doutoramento e de mestrado nas áreas 

da Farmacologia, Toxicologia, Tecnologia Farmacêutica e Cirurgia, em 
universidades portuguesas;

Orientador de três teses de doutoramento e de sete teses de mes-
trado;

Docente em diversos cursos de pós -graduação e mestrado nas áreas 
da Farmacologia, Farmacoterapia e da Toxicologia.

Sociedades científicas — membro das seguintes sociedades cien-
tíficas:

Sociedade Portuguesa de Farmacologia;
Sociedade Portuguesa de Bioquímica;
Sociedade Portuguesa de Química;
Sociedade Portuguesa de Ciências Farmacêuticas;
European Society for Clinical Pharmacy;
New York Academy of Sciences;
Society of Critical Care Medicine;
European Shock Society.

Comunicações e publicações científicas — Maio de 2010 — autor 
de mais de 100 comunicações a reuniões científicas e de mais de 
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50 publicações em revistas internacionais com arbitragem nas áreas da 
Farmacologia e da Medicina Experimental.

Sinopse curricular de Miguel António 
Ponces de Carvalho Vigeant Gomes

Nascido em Lisboa em 8 de Setembro de 1960. Casado, três filhas.
♦ Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas em 

1984.
♦ Competência em Medicina Farmacêutica pela Ordem dos Médicos 

em 1997.
♦ Competência em Gestão de Serviços de Saúde pela Ordem dos 

Médicos em 2003.
♦ Fellow da Faculty of Pharmaceutical Physicians do Royal Colleges 

of Physicians of England.
♦ Desde 1985 exerce a sua actividade profissional na Indústria Far-

macêutica, inicialmente nas áreas investigação e desenvolvimento em 
França e posteriormente na chefia de produtos em Portugal nos labora-
tórios Servier, e mais tarde na Sandoz, como medical advisor.
♦ Em 1991 entra para a Janssen -Cilag, no grupo Johnson & Johnson, 

tendo assumido funções várias em Portugal e Espanha como director 
médico e de assuntos regulamentares, de unidade de negócio, nomea-
damente director médico ibérico e director -geral da filial em Por-
tugal.
♦ A sua última posição neste grupo foi de director médico para Europa 

do Norte, responsável pela coordenação dos departamentos médicos da 
França, Inglaterra, Alemanha, países escandinavos, Bélgica, Holanda, 
Suíça e Áustria.
♦ Fundador e presidente (1994 -1998) da AMPIF — Associação dos 

Médicos Portugueses da Indústria Farmacêutica.
♦ Foi vogal da direcção da Associação Portuguesa de Farmacologia 

Clínica.
♦ Foi presidente da comissão instaladora da competência em medicina 

farmacêutica do conselho nacional executivo da Ordem dos Médicos.
♦ Foi delegado no comité executivo da International Federation of 

Associations of Pharmaceutical Physicians (IFAPP).
♦ Membro do Working Party on Education in Pharmaceutical Me-

dicine, da IFAPP.
♦ Membro da British Association of Pharmaceutical Physicians.
♦ Membro da Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratória.
♦ Foi membro do international advisory committee do JAMA — The 

Journal of the American Medical Association.
♦ Antigo presidente da Associação de Antigos Alunos da Faculdade 

de Ciências Médicas de Lisboa.
♦ Membro do conselho geral da Faculdade de Ciências Médicas de 

Lisboa.

Sinopse curricular de Cristina Maria Moreira 
Campos Furtado Figueiredo

Formação académica:
Licenciada em Ciências Farmacêuticas — ramo de Análises Químico-

-Biológicas (1987) e ramo de Farmácia de Oficina e Hospitalar (1989), 
Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa;

Mestre em Epidemiologia, Faculdade de Ciências Médicas, Univer-
sidade Nova de Lisboa (1995);

Epidemiologista Europeia de Intervenção pelo European Programme 
for Intervention Epidemiology Training (EPIET) do European Centre 
for Disease Prevention and Control (ECDC) (desde 1997);

Doutorada em Saúde Internacional — Políticas de Saúde e Desen-
volvimento, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade 
Nova de Lisboa (2009).

Actividade profissional:
Técnica superior contratada pelo Laboratório de Referência da Sida 

do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I. P. (INSA, I. P.) 
(1987 -1995);

Epidemiologista europeia de intervenção do EPIET no PHLS — Com-
municable Disease Surveillance Centre, Londres (1995 -1997);

Epidemiologista na área da vigilância epidemiológica das doenças 
transmissíveis, Direcção -Geral da Saúde (1998 -2000);

Assistente de investigação da carreira de investigação científica do 
INSA, I. P. (1999 -2009);

Coordenadora do Núcleo de Epidemiologia do Centro de Bacteriologia 
do INSA, I. P. (2000 -2008);

Responsável do Núcleo de Vigilância Laboratorial das Doenças Infec-
ciosas do Departamento de Doenças Infecciosas do INSA, I. P. (desde 
2008);

Responsável da Unidade de Referência e Vigilância Epidemiológica 
do Departamento de Doenças Infecciosas do INSA, I. P. (desde 2008);

Investigadora auxiliar da carreira de investigação científica do 
INSA, I. P. (desde 2009).

Principais actividades docentes e de investigação:
Regente da disciplina de Terapêutica, Escola Superior de Saúde de 

Lisboa (1991 -1995);
Regente das disciplinas de Epidemiologia e de Introdução à Investi-

gação, Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa 
(1998 -2000);

Docente do curso de mestrado em Farmácia Comunitária, Faculdade 
de Farmácia, Universidade de Lisboa (1999 -2000);

Docente da Área de Saúde Internacional do Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa (desde 1999);

Regente da disciplina de Saúde Pública, curso de Ciências Farmacêu-
ticas, Instituto Superior de Ciências da Saúde do Sul (2000 -2006);

Docente do Instituto de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina, 
Universidade de Lisboa (desde 1998);

Co -investigadora de cinco projectos de investigação financiados pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) na área da epidemiologia 
molecular das doenças infecciosas (2001 -2006);

Membro da unidade de investigação da FCT do Instituto de Medi-
cina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
(desde 2009).

Representações nacionais e internacionais:
Consultora temporária em três missões para a Organização Mundial 

de Saúde e o Banco Mundial (1996 -2000);
Epidemiologista das redes nacionais de vigilância laboratorial das 

resistências aos antibacilares (desde 2000), da doença meningocócica 
(desde 2002) e da doença dos legionários (desde 2004) do INSA, I. P.;

Epidemiologista em representação nacional no grupo internacional 
Enter -net: dedicated surveillance network for enteric pathogens — Sal-
monella and Escherichia coli verotoxinogénicas (2004 -2008), no Eu-
ropean Diphtheria Surveillance Network (DipNet) (2006 -2009) e nas 
redes de vigilância europeia de Salmonella, Escherichia coli verotoxi-
nogénicas, Campylobacter, Listeria, Shigella e Yersinia do European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

Coordenadora nacional do projecto europeu European Clostridium 
difficile -associated Infection Survey (ECDIS) do ECDC (2008 -2009);

Membro da equipa de coordenação nacional do EPIET do ECDC 
(desde 2008);

Membro do grupo de acompanhamento do Ministério da Saúde para 
o controlo da infecção pelo vírus da gripe A (H

1
N

1
) pandémico (desde 

2009).

Actividades em organizações profissionais:
Fundadora e membro do conselho da administração da Associação de 

Informação, Educação e Promoção de Saúde (AIEPS) (1991);
Membro da comissão coordenadora do Programa de Informação e 

Educação sobre Sida para Estudantes do Ensino Secundário da AIEPS 
(1991);

Vice -presidente da Associação Portuguesa dos Jovens Farmacêuticos 
(APJF) (1991 -1993);

Presidente do conselho fiscal da APJF (1993 -1995);
Vice -presidente da assembleia geral da Associação Portuguesa de 

Epidemiologia (APE) (desde 2010).

Comunicações científicas e publicações:
A título individual ou em co -autoria, apresentou 87 comunicações 

científicas e publicou 20 artigos científicos.

Sinopse curricular de António Manuel Oliveira das Neves
Data de nascimento — 8 de Junho de 1949.
Naturalidade — Figueira da Foz.
Estado civil — casado, dois filhos.
Habilitações literárias:
— Licenciatura em Finanças, pelo Instituto Superior de Ciências 

Económicas e Financeiras, concluída em 1974;
— CAGEP — Curso Avançado de Gestão Pública (2009) do INA — Ins-

tituto Nacional de Administração, I. P.

Percurso profissional:
— Vogal do conselho directivo do INFARMED — Autoridade Na-

cional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., desde Janeiro de 
2007;

— Gestor do Centro de Saúde de Marvila, de 2004 a 2007;
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— Consultor financeiro da Casa da Imprensa — Associação Mutua-
lista, de 2003 a 2006;

— Membro do conselho fiscal da APOTEC — Associação Portuguesa 
de Técnicos de Contabilidade de 2001 a 2006;

— Director administrativo e financeiro da TV Guia — Sociedade 
Editora de Publicações, L.da, de 1987 a 2002, superintendendo as áreas 
de informática, pessoal, apoio logístico, contabilidade, fiscalidade, fi-
nanceira e controlo orçamental;

— Técnico superior da Inspecção -Geral de Finanças, no Serviço de 
Auditoria às Empresas Públicas (EP), de 1979 a 1987, sendo responsável 
de grupo nas auditorias financeiras às EP, emitindo parecer sobre os 
documentos de prestação de contas, controlo financeiro e orçamental e 
acompanhamento da execução orçamental de investimentos;

— Professor do ensino secundário, de 1974 a 1979.
203302591 

 Despacho n.º 9228/2010
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 212/2006, de 27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica 
do Ministério da Saúde, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 234/2008, 
de 2 de Dezembro, nos n.os 3 e 4 do artigo 19.º e no n.º 1 do artigo 20.º 
da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 105/2007, de 3 de Abril, são reconduzidos no conselho directivo da 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., tendo em conta o seu 
perfil e aptidão para o desempenho do cargo evidenciados nas sinopses 
curriculares que se anexam ao presente despacho, dele fazendo parte 
integrante:

a) Manuel Ferreira Teixeira, para o cargo de presidente do conselho 
directivo;

b) João Gerardo Maurício Wemans, para o cargo de vice-presidente 
do conselho directivo;

c) Fernando Manuel Cardoso Alves da Mota, para o cargo de vice-
presidente do conselho directivo;

d) Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira, para o cargo de vogal do 
conselho directivo;

e) José Manuel Matos Mota, para o cargo de vogal do conselho 
directivo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 7 de Novembro 
de 2009.

24 de Maio de 2010. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Car-
valho Pinto de Sousa. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge.

Resumo biográfico de Manuel Ferreira Teixeira
Nasceu em Lisboa, em 8 de Agosto de 1954.
Licenciou-se em Economia no Instituto Superior de Economia, pos-

sui pós-graduação em Economia Europeia (Universidade Católica 
Portuguesa) e o mestrado em Economia da Universidade Técnica de 
Lisboa.

Foi assistente Universitário no Instituto Superior de Economia e 
Gestão e professor convidado no Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas no mestrado em Gestão da Administração Pública.

Foi consultor no Ministério das Finanças, nomeadamente no Gabinete 
para a Análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas. 
Neste contexto, foi membro do grupo «Comparisons of budgets», que, 
no âmbito da Comissão Europeia (DGII), elaborou a metodologia de 
acompanhamento das finanças públicas no quadro do procedimento dos 
défices excessivos. Foi, igualmente, membro da comissão que elaborou 
o Plano Oficial de Contabilidade Pública.

Desempenhou vários cargos públicos: subdirector-geral da Junta do 
Crédito Público, director-geral da Contabilidade Pública e, posterior-
mente, director-geral do Orçamento, vogal do conselho de administração 
do IFADAP, presidente do conselho de administração do Instituto de 
Gestão Informática e Financeira da Saúde, presidente do conselho de 
administração do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 
secretário de Estado do Orçamento do XVI Governo Constitucional, 
subdirector-geral da Saúde e presidente da Administração Central do 
Sistema de Saúde.

Foi membro de várias comissões e conselhos, entre os quais: comis-
são revisora de contas da Fundação Calouste Gulbenkian, comissão de 
fiscalização da Fundação Ricardo Espírito Santo, conselho consultivo 
do Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização da Segurança So-
cial, conselho de auditoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
conselho de administração do Fundo para a Revitalização e Moder-
nização do Tecido Empresarial, SGPS, conselho dos jogos da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, representante do Ministério da Saúde 
no Conselho Económico e Social, comissão para a sustentabilidade 

do financiamento do SNS, comissão directiva do Fundo de Apoio ao 
Sistema de Pagamentos do SNS.

Recebeu a medalha de ouro por serviços distintos do Ministério da 
Saúde e a medalha de mérito de 1.ª classe do Ministério da Defesa.

Publicou vários artigos e livros nas áreas das finanças públicas, ma-
croeconomia e economia pública.

Curriculum vitæ de João Gerardo Maurício Wemans
Data de nascimento — 24 de Junho de 1946.
Habilitações Académicas — licenciatura em Engenharia Mecânica 

(1976) no Instituto Superior Técnico.
Resumo da actividade profissional:
Desde 23 de Novembro 2006 — encarregado de missão da Estrutura 

de Missão Parcerias.Saúde;
Desde 6 Novembro 2006 — vice-presidente do conselho directivo 

da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.;
1 de Junho de 2005-5 de Novembro de 2006 — director-geral das 

Instalações e Equipamentos da Saúde;
Março-Maio de 2005 — adjunto da Secretária de Estado Adjunta e 

da Saúde;
1994-2005 — consultor do Banco Mundial e do PNUD em mais 

de 35 missões realizadas em países do Leste Europeu, Ásia, África, 
América Latina e Timor nas áreas de infra-estruturas e de organização 
de gestão de projectos;

2001-2002 — director-geral das Instalações e Equipamentos da 
Saúde;

1999-2003 — administrador-delegado da Fundação INA;
1992-1933 — director comercial da Auto-Sueco Angola, S. A. R. L.;
1991 — director de projectos da LONRHO, Angola;
1985-1990 — EFACEC, S. A. — chefe da Divisão de Exportação;
1983-1985 — EFACEC, S. A. — chefe da delegação da empresa 

em Angola;
1974-1985 — EFACEC, S. A. — responsável de projectos na área de 

controlo de poluição atmosférica (1974-1979) e, posteriormente, chefe 
do Departamento de Controlo de Fluidos (1979-1983).

Sinopse da nota curricular 
de Fernando Manuel Cardoso Alves da Mota

1 — Dados pessoais:
Nascido em 23 de Março de 1952, natural da freguesia de Pedorido, 

concelho de Castelo de Paiva, distrito de Aveiro, residente na Rua da 
Constituição, 2323, 3.º, esq.º, no Porto.

2 — Formação académica:
Possui a frequência universitária do 3.º ano do curso de Electrotecnia 

do Instituto Superior de Engenharia do Porto, em 1973; efectuou o 
Programa Avançado para a Formação de Executivos (PAGE) da Univer-
sidade Católica em 2006-2007; possui a frequência da licenciatura em 
Ciências da Comunicação e Cultura da Universidade Lusófona, 2006.

3 — Formação profissional:
Frequentou diversas acções de formação, no âmbito da gestão empre-

sarial, nas áreas de: gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão 
da qualidade, desenvolvimento e gestão estratégica, gestão de projectos, 
gestão da mudança, gestão de clientes, gestão de vendas, negociação, 
etc.; no âmbito das tecnologias de informação, nas áreas de: construção 
e desenho de sistemas de informação, análise e desenho de sistemas, 
linguagens de programação, sistemas operativos e transaccionais, etc.

4 — Actividade profissional:
Desde Junho de 2008 à actualidade foi vice-presidente da Adminis-

tração Central do Sistema de Saúde, I. P., com o pelouro dos Sistemas e 
Tecnologias de Informação e Comunicação do Ministério da Saúde.

De Abril de 2002 até Junho de 2008, desempenhou as seguintes fun-
ções na Fujitsu Services, Tecnologias de Informação, L.da:

a) Desde 1 de Abril de 2005 até à actualidade foi responsável pela 
implementação do Plano Estratégico para o Sector da Saúde, que fez 
aprovar na sede da corporação, em Londres; é ainda consultor estraté-
gico para a Administração Pública, e strategic business director com 
funções de representação institucional da Fujitsu Services em diversas 
associações e instituições e em planos de investimento;

b) Entre Abril de 2004 e Março de 2005, exerceu a função de strategic 
business director, tendo desenvolvido o plano de relacionamento com 
agentes influenciadores e decisores do mercado nacional, a avaliação 
do potencial de crescimento dos diferentes segmentos de mercado e o 
respectivo plano estratégico;

c) Entre Abril de 2002 e Março de 2004 exerceu as funções de business 
unit manager, tendo liderado uma equipa comercial para os segmentos 
de mercado da Administração Pública, telecomunicações e serviços 
públicos.




