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 SAÚDE

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 9591/2022

Sumário: Designa para o cargo de diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde Dão-
-Lafões, pelo período de três anos, a licenciada Rita Maria Ferreira Figueiredo.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º em conjugação com o n.º 1 do artigo 21.º, ambos 
do Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, 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 Administração Regional de Saúde, I. P., para um mandato não superior a três anos, 
renovável por iguais períodos.

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

Assim:
Nos termos e ao abrigo dos artigos 19.º e 21.º do Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, 

na sua redação atual, em conjugação com a Portaria n.º 394 -A/2012, de 29 de novembro, deter-
mino, sob proposta do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., o 
seguinte:

1 — É designada para o cargo de diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde 
do Dão -Lafões, pelo período de três anos, a licenciada Rita Maria Ferreira Figueiredo, atendendo 
à competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequada evidenciadas na 
respetiva nota curricular que se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.

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

27 de julho de 2022. — O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, em substituição da Ministra 
da Saúde, António Lacerda Sales.

ANEXO

Nota curricular

Rita Maria Ferreira Figueiredo, natural de Porto de Mós, nascida a 21 de maio de 1970, resi-
dente no Caramulo.

Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 1994. 
Pós -Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde na Porto Business School (2014/2015).

Médica assistente de medicina geral e familiar desde 2000, tendo obtido o Grau de Consultora 
em 2016. Exerceu a sua atividade no Centro de Saúde de Celas em Coimbra até 2001, no Centro 
de Saúde de Tondela até 2009 e, desde essa altura até à atualidade, na UCSP Campo Caramulo.

Vogal do Conselho Clínico e de Saúde do ACeS Dão Lafões de fevereiro de 2013 a fevereiro de 
2018 e de novembro de 2018 a julho de 2019. Presidente do conselho clínico e de saúde do ACeS 
Dão-Lafões desde julho de 2019 e diretora executiva, em suplência, desde setembro de 2021.

Docente livre do 1.º Ano do Curso Médico e Monitora da Cadeira de Clínica Geral do 6.º Ano 
Médico da Faculdade de Medicina de Coimbra (2000/2001). Membro de vários júris de concurso 
de Período Experimental (2016 a 2022) e de consultor de MGF (2020).

Coordenadora do Programa de Controlo da Diabetes Mellitus do Concelho de Tondela e res-
ponsável pela implementação da Consulta do Pé Diabético (2001 a 2010). Membro do grupo de 
trabalho do Serviço de Urgência do Hospital Cândido Figueiredo, Formadora e Auditora da Triagem 
de Manchester (2001 a 2012).
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Coordenadora da Comissão de Informatização Clínica do ACeS Dão-Lafões (2015 a 2019), 
representante do ACeS no Power User Group (2016 a 2019) e no Centro Nacional de TeleSaúde 
(2017 a 2019). Integrou o Grupo de Projeto da Diabetes do ACeS Dão-Lafões (2014 a 2019), o 
Grupo Técnico Regional Centro — Governação Clínica e de Saúde nos Cuidados de Saúde Pri-
mários, a Comissão da Qualidade e Segurança do ACeS Dão-Lafões (2014 a 2019) e a Unidade 
Coordenadora Funcional da Saúde da Criança e do Adolescente (2012 a 2019).

Integrou a Comissão de Investigação e Desenvolvimento do Centro Académico Clínico das 
Beiras (2017 a 2019). Integra o Conselho Regional de Saúde Mental desde março de 2020. Repre-
senta a ARS Centro, I. P., na Plataforma Supraconcelhia do Dão-Lafões desde março de 2021.

Participou como organizadora, moderadora, oradora e formadora em seminários, conferên-
cias, colóquios e ações de formação da área da Medicina Geral e Familiar desde 2001 até ao 
presente.

Membro eleito dos Órgãos Distritais de Viseu da Ordem dos Médicos (2008 a 2016), de 2011 
a 2013 como presidente da Mesa da Assembleia Distrital.
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