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ANTÓNIO ANDRADE DIAS 
 

 
 

Licenciado em Gestão de Empresas, Pós Graduado em Gestão de Projetos 

pela Universidade de Bremen, MBA – Grade Management pela Universidade 

da Florida. 

É gestor de projetos certificado pela International Project Management 

Association (IPMA) e membro do Project Management Institute (PMI).  

Mais de 25 anos de experiência nacional e internacional como gestor de 

projetos em entidades públicas e privadas, participando como consultor em 

projetos internacionais nas áreas de Project Finance e Risk Management.  

É sócio fundador e Ex-presidente da Direção da Associação Portuguesa de 

Gestão de Projetos e atualmente Vice-Presidente na IPMA para Operações e 

Projetos. 

 
  



ARTUR MIMOSO 
 

 
 
 
 

 

Artur Mimoso é Vogal Executivo do Conselho de Administração dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS, EPE)  

Foi Diretor de Compras Públicas na Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública (ESPAP, IP) de 2013 a 2014.  

Foi Diretor de Compras na Unidade Ministerial de Compras na Secretária-geral 

do Ministério da Defesa Nacional, de 2011 a 2013.  

Foi Assessor Jurídico no Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério da 

Defesa Nacional, de 2004 a 2009.  

Em 2009, prestou apoio de assessoria jurídica no Gabinete do Ministro da 

Defesa Nacional. 

Entre 2009 e 2011 prestou apoio de assessoria jurídica na Comissão 

Permanente de Contrapartidas nos Ministérios da Defesa Nacional da 

Economia Desenvolvimento e Inovação.  

Foi Professor Convidado na Escola Superior Politécnica do Exército.  

É Formador na área do Direito e Prática da Contração Pública em diversas 

entidades da Administração Pública.  

Mestrando em Direito Administrativo na Faculdade de Direito da Universidade 

Católica Portuguesa.  

Pós-graduado em Direito e Prática da Contratação Pública pela Faculdade 

de Direito da Universidade Católica Portuguesa.  



Pós-graduado em Prática do Procedimento e Processo Administrativo pela 

Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. 

Pós-graduado em e-Commerce pela Faculdade de Direito de Lisboa.  

Pós-graduado em Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado pela 

Faculdade de Direito de Lisboa.  

Pós-graduado em Legistíca e Ciências da Legislação pela Faculdade de 

Direito de Lisboa.  

Pós-Graduado em Direito da Contratação Pública - Direito Internacional e 

Europeu, Direito Nacional e Concorrência pela Faculdade de Direito de 

Lisboa.  

Programa de Alta Direção de Empresas - PADE | AESE - Escola de Direção e 

Negócios - AESE Business School – IESE.  

Programa de Especialização em Negociação Universidade Católica 

Portuguesa – Business & Economics.  

Programa de Alta Direção de Instituições da Saúde – PADIS | AESE - Escola de 

Direção e Negócios - AESE Business School - IESE | University of Navarra.  

Programa Avançado de Recursos Humanos (PARH) Universidade Católica 

Portuguesa – Business & Economics.  

Programa de Alta Direção sobre Governança dos Sistemas de Informação 

ISEG - Economics & Management - Universidade de Lisboa.  

Licenciado em Direito pela Universidade Moderna de Lisboa, UML e Bacharel 

em Ciências Militares (vertente Gestão de Empresas e Recursos Humanos) pela 

Escola Superior Politécnica do Exército  

É autor de vários trabalhos publicados e participou, designadamente como 

conferencista ou moderador, em inúmeras conferências e seminários, 

nacionais e internacionais.  

É Oficial do Quadro Permanente do Exército Português, desde 1992. 

  



DORA FRANCO 

 

 
 

 

Licenciada em Matemática Aplicada, Investigação Operacional e Estatística, 

pela Faculdade de Ciências de Lisboa em 1992. 

Consultora da Accenture Portugal (1992-2006) no grupo de Administração 

Pública, tendo colaborado em diversos projetos no âmbito da reforma fiscal, 

modernização dos registos e notariado, evolução da plataforma logística dos 

CTT e em algumas das iniciativas Simplex lançadas pela Agência para a 

Modernização Administrativa, entre outros. 

Vogal do Conselho de Administração da Accenture (2006-2015), responsável 

pela área de soluções funcionais para o setor de Administração Pública e 

Saúde da Accenture Portugal e Angola. 

Responsável operacional (COO) do Plano de Sustentabilidade e Gestão da 

Segurança Social (PSGSS) realizado para a Segurança Social em Angola (2015-

2017), projeto estruturante de modernização do Sistema de Segurança Social. 

Oradora convidada em diversos eventos nacionais no âmbito da 

Administração Pública Portuguesa. 

Fez parte de vários grupos de trabalho da APDSI - Associação Portuguesa para 

o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, destacando-se, em 2003, o 

estudo «Identificação dos processos básicos da Administração Pública de 

interesse para os cidadãos e agentes económicos». 

Desde 2017 até à data, Vogal do Conselho de Administração da Imprensa 

Nacional Casa da Moeda, onde assume o pelouro de Eficiência Interna e 

Delivery. 



ELSA CAETANO 
 

 
 
 

Elsa Caetano é Designer Instrucional na NOVA Escola Doutoral e Candidata a 

doutoramento pela FCSH/NOVA. É também formadora em cursos em 

competências transversais (soft skills). 

Licenciada em Ciências da Comunicação da FCSH/NOVA e pós-graduada 

em Estudos Cinematográficos pela Universidade Lusófona; iniciou o seu 

percurso académico na ESSLeiria com a Licenciatura em Enfermagem. 

Tem um grande interesse por histórias, tendo trabalhado como Enfermeira 

durante cinco anos em Instituições Psiquiátricas (Hospital Miguel Bombarda 

and Hospital Júlio de Matos) onde desenvolveu as competências de 

comunicação e storytelling relacionadas com as histórias pessoais e o estigma. 

Alargou os seus conhecimentos na área da narrativa, a diversas plataformas e 

formatos, quando trabalhou como investigadora no CITI (Centro de 

Investigação para Tecnologias Interactivas); foi onde começou a desenvolver 

conteúdos audiovisuais para plataformas web, livros interactivos e webtv. 

Depois de participar no ESSEMBLE (programa MEDIA) como estudante, foi 

convidada a colaborar nos projetos Internacionais do Departamento de 

Cinema e Multimédia da Universidade Lusófona, nomeadamente no 

programa ESSEMBLE e na organização da primeira edição do curso Erasmus 

Mundus DOCNOMADS. 

Integrou ainda o iNova Media Lab, no âmbito do projeto SMART (Social Media 

Research Techniques), explorando técnicas de extração e visualização de 

dados e de workshops intensivos denominados SMART Data Sprints. 



Participou no desenho da formação oferecida por dois projectos 

internacionais de capacitação onde foi também formadora: o UDIAfrica 

(University Development and Innovation) e o CAB-CIN (Establishment of 

Capacity Building Centers as a sustainable solution to raise the standards of 

teaching staff in Indian HEIs). Está neste momento envolvida no projeto 

DocEnhance (Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD 

programmes by providing transferable skills training through an open online 

platform).  



MARTA SALAVISA 
 

 

 

Trabalha em comunicação na área da saúde há mais de 10 anos. 

É atualmente Assessora de Comunicação na Escola Nacional de Saúde 

Pública da Universidade NOVA de Lisboa. É ainda gestora da campanha de 

mass media “Siga o Assobio”, do Programa Nacional para a Promoção da 

Atividade Física da Direção-Geral da Saúde. 

Foi Assessora de Comunicação no Alto Comissariado da Saúde, onde lançou e 

geriu o Canal Mais Saúde, o canal IPTV piloto do Ministério da Saúde. 

Trabalhou na consultora de comunicação GCI, como Health Acount Senior, 

onde desenvolveu comunicação institucional e de produto para empresas da 

indústria farmacêutica, ONGs da saúde, Sociedades Científicas e Ordens 

profissionais. 

Foi deputada da 1ª edição do Health Parliament Portugal, na Comissão “O 

doente no centro da decisão” e faz parte da direção do Conselho de 

Administração da Fundação para a Saúde – SNS. 

Licenciada em Ciências da Comunicação pela NOVA FCSH, com frequência 

no Mestrado Marketing Relacional e Comunicação pelo ISCTE. 

  



MANUEL OLIVEIRA 

 

 
 

Manuel Oliveira é assessor do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde do Centro, tem uma pós-graduação em gestão e economia da saúde 

e é enfermeiro gestor.  

Em 7 de Abril de 2018, recebeu a Medalha de Serviços Distintos do Ministério 

da Saúde.  

Integra a Comissão Científica do Prémio Boas Práticas em Saúde. 

Coordenou o Plano Nacional da Saúde para as Demências. 

Integrou o Grupo de trabalho interministerial para apresentação de uma 

proposta de Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável. 

Integrou o Conselho Nacional de Saúde Mental.  

Para além dos cargos referidos integrou e presidiu a várias comissões 

científicas e organizadoras de eventos científicos, participou como orador em 

vários eventos similares, nacionais e internacionais, e redigiu vários artigos 

publicados em revistas profissionais e jornais.  

Participou ainda em vários júris de concursos profissionais e grupos de reflexão 

sobre saúde/enfermagem/qualidade, organizados por várias entidades 

nacionais.   



RICARDO CAPOTE 

 

 
 

 

Licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do 

Minho, durante os últimos 20 anos exerceu atividade profissional em empresas 

de tecnologia, como Investigador, Consultor, Diretor Técnico ou Diretor de 

Projetos. Atualmente é quadro da Microsoft.  

As suas áreas de interesse e especialização são as de Transformação Digital, 

Gestão de Projeto e Otimização de Processos, onde detém certificações ITILv2 

e PMP. 

Criou e desenvolveu equipas multidisciplinares para a implementação de 

projetos nacionais e internacionais, foi formador profissional nas áreas de 

Ferramentas de Produtividade, Base de Dados, Internet e Computação Móvel. 

Foi vice-presidente e presidente da Associação de Antigos Estudantes da 

Universidade do Minho.             

Foi instrutor de Rafting e monitor de outras atividades aventura, é praticante 

de Vela. 

 

 
  



SÓNIA DIAS 

 

 

Sónia Dias é Professora da Escola Nacional de Saúde Pública da UNL.  

É Doutorada em Saúde Internacional.  

É coordenadora do Centro de Investigação em Saúde Pública da Escola 

Nacional de Saúde Pública e vice-presidente do Conselho Científico.  

Anteriormente, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, foi diretora da 

Unidade Internacional de Saúde Pública, coordenadora do Doutoramento em 

Saúde Internacional e coordenadora da Linha Temática de “Desafios à Saúde 

de Viajantes e Migrantes” no Global Health & Tropical Medicine.  

Lecionou em várias universidades nacionais e internacionais e orienta 

estudantes de doutoramento e mestrado.  

Tem vasta experiência em projetos de investigação nacionais e internacionais 

e atua como consultora em várias organizações internacionais. Tem 

desenvolvido a sua atividade de investigação em projetos de investigação e 

intervenção na área da promoção da saúde e prevenção da doença.  

As atividades de investigação visam principalmente identificar e responder às 

necessidades de saúde de populações vulneráveis e aos determinantes 

políticos, sociais e comportamentais, bem como desenvolver e avaliar 

intervenções e políticas para a melhoria da saúde das populações.  

As atividades incluem ainda o desenvolvimento conceptual e metodológico, 

recurso à investigação participativa e à combinação de métodos 

quantitativos e qualitativos, que possam simultaneamente promover uma base 

para estudos comparativos.  

É autora de mais de 100 artigos em revistas científicas indexadas e publicou 

vários capítulos de livros e livros. 



VITOR SANTOS 

 

 
 

Vitor Santos, é Professor Auxiliar na NOVA Information Management School 

(NOVA- IMS), lecionando disciplinas das áreas dos “Sistemas de 

Informação”,  "Inteligência Artificial”, “Data Science”, "Bases de Dados 

e  ”Engenharia de Software”.   

Antes disso foi Professor convidado na Universidade de Trás os Monte e Alto 

Douro (UTAD) e na Universidade do Minho (UM). 

Integra vários comités  científicos de conferências nacionais e internacionais e 

é autor de diversos artigos académicos (>130). 

Foi durante 8,5 anos, o Academic Computer Science Program Manager da 

Microsoft Portugal. Antes disso ocupou posições de gestão em empresas do 

Banco Santander e desenvolveu atividades de Engenharia Informática 

durante cerca de 15 anos (>40  projetos de SI).  

Foi membro eleito da  Ordem dos Engenheiros (3 mandatos) e da Direção da 

APDSI. 

É doutorado pela Universidade do Minho em Sistemas e Tecnologias de 

Informação, licenciado em Engenharia Informática pela Cocite, pós graduado 

em Ciências da Computação pela Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa, mestre em Sistemas de Informação pela Universidade do Minho, DEA 

(Diploma de Estudos Avançados) pela Universidade do Minho e detêm o Título 

de Especialista em Informática conferido pelos Institutos Politécnicos da 

Guarda, Castelo Branco e Viseu. 

Atualmente encontra-se a trabalhar num segundo doutoramento em Cultura e 

Comunicação. 


