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 SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 12503/2022

Sumário: Designa para o cargo de diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do 
Pinhal Litoral, pelo período de três anos, o licenciado Marco Alexandre Santos das 
Neves.

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 designado para o cargo de diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do 
Pinhal Litoral, pelo período de três anos, o licenciado Marco Alexandre Santos das Neves, 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.

20 de outubro de 2022. — O Ministro da Saúde, Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e 
Castro.

ANEXO

Nota curricular

Dados pessoais:

Nome: Marco Alexandre Santos das Neves;
Data de nascimento: 29 de março de 1974;
Nacionalidade: portuguesa.

Formação académica e profissional:

2019 — Pós -Graduação em Administração e Gestão da Saúde, Instituto Superior de Gestão 
e Administração de Leiria;

2014 — Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, Escola Superior de Saúde 
de Leiria, Instituto Politécnico de Leiria;

2012 — Especialidade em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, Escola Superior de 
Saúde de Leiria, Instituto Politécnico de Leiria;

2007 — Licenciatura em Enfermagem, Escola Superior de Saúde de Leiria, Instituto Politéc-
nico de Leiria;
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2003 — Pós -Graduação em Segurança e Higiene no Trabalho, ISLA — Instituto Superior de 
Leiria;

1996 — Bacharelato em Enfermagem, Escola Superior de Enfermagem Dr. Lopes Dias.

Experiência profissional:

Desde 10 de setembro de 2022 — enfermeiro na UCC Dr. Arnaldo Sampaio, ACES Pinhal 
Litoral;

Desde setembro de 2018 — professor assistente convidado, Escola Superior de Saúde de 
Leiria, Instituto Politécnico de Leiria;

De 18 de abril a 9 de setembro de 2022 — técnico especialista do Gabinete do Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, do Ministério da Saúde do XXIII Governo Constitucional;

De 7 de fevereiro de 2013 a 17 de abril de 2022 — vogal do conselho clínico e de saúde do 
ACES Pinhal Litoral;

De 1 de junho de 2004 a 17 de abril de 2022 — enfermeiro no ACES Pinhal Litoral;
Desde o ano letivo 2010/2011 até ao ano letivo 2017/2018 — professor convidado no ISLA — Ins-

tituto Superior de Leiria;
De 3 de março de 2006 a 31 de dezembro de 2011 — membro da Direção da Irmandade da 

Santa Casa da Misericórdia de Fátima -Ourém;
De 3 de novembro de 1997 a 31 de maio de 2004 — enfermeiro no Hospital Santo André, 

Leiria;
De 10 de maio de 1996 a 2 de novembro de 1997 — enfermeiro no Hospital Egas Moniz.

Outras atividades: Integrou ainda vários grupos de trabalho na sua área científica, incluindo 
grupos de trabalho na área da qualidade. Participou como formador, moderador e organizador 
em múltiplas formações. Exerceu funções de avaliador e de membro do Conselho Coordenador 
da Avaliação nos processos de avaliação de desempenho assim como membro de múltiplos júris 
de avaliação do período experimental. Integrou ainda júris de concursos na sua área profissional. 
Durante o período pandémico, o seu desempenho destacou -se pelas atividades desenvolvidas na 
criação, instalação, organização e desenvolvimento de novos serviços como o atendimento em 
áreas dedicadas ao Covid, centros de testagem e centros de vacinação.
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