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HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

1990 a 1996


Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa – Classificação final de 16 valores

AUTORIA DE SOFTWARE


SAAI-ICCG V 1.2 – www.apmcg.pt - Software de apoio à actividade do
Interno de Clínica Geral. Disponível para download no site
www.apmcg.pt entre 2000 e 2007.



Componente
Monitor.



Desenvolvimento e manutenção da intranet da USF Dafundo



Desenvolvimento e manutenção do delta.online (software de Business
Inteligence que produz indicadores, alertas, listagens e convocatórias
para 40 unidades de saúde (USF e UCSP) do Ministério da Saúde
Português. Disponível em www.barometro.pt



servidora

da

aplicação

MedicineOne

Performance

GRH – Gestor de Recursos Humanos. Ferramenta desenvolvida em VB
e Excel, que permite fazer a gestão dos horários de pessoas e de
serviços, gestão de instersubstituições, e programação de férias
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TECNOLOGIAS CONHECIDAS


Bases de dados: SQL Server 2005 e 2008, MySQL, Oracle 7.3.4 (PLSQL)



Linguagens: Visual Basic, ASP, Pascal, HTML



Sistemas operativos: Windows XP, Vista, 7, server 2003 e Server 2008



Servidores de internet: Microsoft Internet Information Server (IIS)

EXPERIÊNCIA PROFISSI ONAL

1996 a 1998 - Director Pedagógico
ExplicaTeca – Centro de Apoio Pedagógico


Foi responsável pela coordenação pedagógica dos cursos e aulas de
apoio a alunos do ensino básico, secundário e universitário

1999 a 2001 - Médico
Centro de Saúde de Sintra


Interno do Internato Complementar de Clínica Geral (ICCG)



Realizou exame de avaliação final do ICCG para obtenção do Grau de
Assistente em Clínica Geral, que concluiu em 28 de Fevereiro de 2002,
com o resultado de dezanove valores e uma décima, (19,1).

Junho 2000 a Maio 2008 - Médico em urgência pediátrica
Hospital Fernando da Fonseca (HFF)


Realiza Urgência de pediatria no serviço de urgência pediátrica do HFF
desde Junho de 2000, integrando as equipas como médico tarefeiro.
Efectua cerca de 60 horas de urgência por mês.

Novembro 2001 a Dez. 2002 – Representante português do
Comité de Classificações da WONCA


Foi o representante português do comité de classificações da
organização mundial de médicos de família (WONCA).
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Março 2002 a Fevereiro 2005 - Médico
Centro Saúde Sintra


Realiza actividade como Médico de Família de uma lista de 1547
utentes (assistente eventual por prorrogação automática do contrato
administrativo de provimento), abrangendo as seguintes áreas: saúde
adultos; saúde materna; saúde mulher e planeamento familiar; saúde
infantil;

Março 2005 a Setembro 2006 - Médico
Centro S. Carnaxide – Extensão Dafundo


Realiza actividade como Médico de Família de uma lista de 1560
utentes (provimento na categoria de assistente da carreira médica de
Clínica Geral), abrangendo as seguintes áreas: saúde adultos; saúde
materna; saúde mulher e planeamento familiar; saúde infantil.

Setembro 2006 a Janeiro 2011 - Médico
ACES Oeiras – USF Dafundo


Realiza actividade como Médico de Família de uma lista de 1560
utentes (provimento na categoria de assistente da carreira médica de
Clínica Geral), abrangendo as áreas de: saúde adultos; saúde materna;
saúde mulher e planeamento familiar; saúde infantil;

Setembro 2006 a Dezembro 2010 – Coordenador de USF
modelo B
ACES Oeiras – USF Dafundo


Coordenador da Unidade de Saúde Familiar do Dafundo, instituição
constituída por uma equipa de 8 médicos, 7 enfermeiros e 6
administrativos, que presta cuidados de saúde (primários) a uma
população de 13500 utentes inscritos.

Março 2007 a Dezembro 2009 - Representante português do
comité de classificações da WONCA


É o representante português do comité de classificações da
organização mundial de médicos de família (WONCA).
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Março 2007 a Outubro 2011 - Coordenação do projecto de
serviço de cálculo para o MedicineOne Performance Monitor
Parceria Barómetro de Ideias – MedicineOne SA


Aplicação informática que calcula indicadores de desempenho e emite
mensagens e alertas relacionados com actividades preventivas



Responsável pelo desenvolvimento da aplicação servidora.

Setembro 2010 até ao momento - Coordenação do projecto
delta.online
Barómetro de Ideias


Coordenação de projecto delta.online. Trata-se de uma plataforma que
calcula indicadores de desempenho e emite mensagens e alertas
relacionados com actividades preventivas para profissionais das
unidades de saúde.

Abril 2009 até Setembro 2010 – Membro da equipa de
qualidade da USF Dafundo que conduziu o processo de
Acreditação


Foi coordenador da Unidade de Saúde Familiar do Dafundo enquanto
esta unidade se submeteu ao processo de acreditação pela Agencia de
Calidad Sanitaria Andalucia, que é uma organização da "Junta de
Andaluzia", criada para promover e garantir a qualidade e melhoria
contínua de todos os serviços de saúde.



A USF Dafundo realizou o processo de certificação segundo o previsto
no “Programa de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica”,
tomando como referência o manual de Standarts ME 5 1_03, tendo
obtido a certificação com “nivel avanzado”.

Janeiro 2010 até ao momento - Sócio gerente da Barómetro de
Ideias
É, desde Janeiro de 2010, sócio gerente da empresa Barómetro de
Ideias www.barometro.pt
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