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A lista B - Por uma ADSE Justa e Sustentada, submete-se a eleições com o apoio
de mais de 800 subscritores e nasceu de forma livre e espontânea no seio de um
grupo de beneficiários, do ativo e aposentados, oriundos de diferentes pontos do país,
que se têm vindo a mobilizar para criar e desenvolver uma plataforma de reflexão e de
atuação em rede, capaz de defender e dar voz aos legítimos interesses de todos os
beneficiários, de norte a sul do País e Ilhas, visando a procura de soluções estudadas,
sérias, justas e sustentadas, que melhor enquadrem e defendam os interesses dos
beneficiários no acesso aos cuidados de saúde.
Face a este enquadramento identitário, inter-geracional e inter-regional, a Lista B
conta com o apoio de associações prestigiadas da sociedade civil, quer de
trabalhadores no activo em funções públicas, quer de aposentados.
CONHEÇA OS CANDIDATOS
EFETIVOS

Crisóstomo Teixeira - Nº BENEFICIÁRIO 019673680 AP
Está aposentado desde 2010, tendo desempenhado várias funções técnicas e de
direção na Administração Pública e no sector privado.
Licenciou-se em Ciências Matemáticas em 1966 iniciando depois a sua vida
profissional como professor do ensino secundário, ora no sector público ora no
particular, até ao final de 1968.
Reorientou depois a sua carreira como técnico e dirigente de organismos públicos do
sector dos transportes onde trabalhou até 1981.
Posteriormente trabalhou como dirigente nalgumas empresas privadas do sector dos
transportes marítimos e de operações portuárias.

Foi Secretário de Estado da Marinha Mercante entre 1976 e 1978 e Secretário de
Estado das Obras Públicas entre 1995 e 1997.
Foi Presidente do Conselho de Administração da CP – Caminhos de Ferro
Portugueses, EP, de 1997 a 2003, e Presidente do Instituto da Mobilidade e dos
Transportes Terrestres – IMTT, entre 2007 e 2010
.

Carlos Mamede - Nº BENEFICIÁRIO - 003366499 AO
É Técnico Superior do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, tendo
desempenhado os cargos de Presidente do Instituto de Gestão das Lojas do Cidadão
entre 2001 e 2007 e de Vice-Presidente da Fundação INATEL entre 2008 e 2012;
É membro do Conselho de Administração da Fundação-Liga Portuguesa dos
Deficientes Motores e fundador e dirigente da Associação 30 de Julho.
Foi coordenador da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública e membro
da Comissão Executiva da CGTP-IN.

M. José Pereira - Nº BENEFICIÁRIO - 17695899 AO
É técnico superior do quadro da Escola Superior de Enfermagem do Porto,
coordenando o Serviço de Ação Social e atuando no âmbito do apoio ao estudante e à
empregabilidade.
Possui formação em Alta Direção em Administração Pública (CADAP) e
especializações em Liderança e Gestão (DELGEPE), Gestão de Projetos e Orientação
Escolar e Profissional. Desenvolveu a dissertação do Mestrado em Gestão e
Administração Pública, na Universidade de Aveiro, subordinada à temática das
Estruturas Organizacionais e de Gestão Pública - De números a Indicadores de
Gestão.
Ingressou na Administração Pública na Escola Secundária de Alijó -Vila Real e
transitou, por concurso, para a Escola Superior de Enfermagem Cidade do
Porto/ESEP, sendo atualmente Secretário do Conselho Geral e membro da Comissão
Paritária (cargos por eleição). Nesta instituição foi ainda eleito para o Conselho
Diretivo em representação dos seus pares.
Foi membro do Conselho Nacional para a Ação Social do Ensino Superior (CNASES),
órgão consultivo do Ministério da Educação/Ensino Superior, membro do Conselho de
Ação Social dos SASIPP e do Conselho Geral do Instituto Politécnico do Porto.
No decurso da sua atividade cívica e associativa, foi dirigente associativo no ensino
superior (Presidente de AE e membro da FAP e FNAEESP), integrou e coordenou
grupos de jovens carenciados e vítimas de violência doméstica e foi escoteiro/chefe de

grupo. É ainda técnico voluntário de ação social e coordenador do grupo nacional de
apoio aos estudantes bolseiros do ensino superior, sendo o fundador e coordenador
do blogue www.bolsasup.com.
É ativista da Amnistia Internacional e membro do Project Management Institute - PMI.

Luis Sequeira - Nº BENEFICIÁRIO ADSE - 010803882 AP
Licenciado
em
Estudos
Especializados
da
Segurança
Social.
Pós-Graduado em Gestão de Empresa Sociais.
Aposentado como Técnico Superior Principal do Centro Regional de Segurança Social
do Porto.
Foi membro do Conselho Regional de Segurança Social do Porto em representação
dos trabalhadores, fiscalizando e avaliando o funcionamento do referido Centro
Regional.
Foi membro da Comissão de Trabalhadores da Caixa de Previdência e Abono de
Família do Comércio do Porto e do Centro Regional de Segurança Social do Porto de
1974 a 1990.
Membro da Comissão Nacional das Comissões de Trabalhadores para a elaboração
do
Caderno
Reivindicativo
dos
Trabalhadores
da
Previdência.
Dirigente Sindical do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e Segurança Social de
1988 a 2005.
É atualmente Vice-Presidente da Associação de Comerciantes do Porto.
SUPLENTES

Adalberto Ribeiro - Nº BENEFICIÁRIO - 004079302 AP
Está aposentado, tendo feito toda a sua carreira na Função Pública, desempenhando
designadamente os cargos de diretor de serviços de Pessoal e Estruturas da
Secretaria Geral do Ministério da Indústria e Energia, entre 1991 e 1995, chefe do
Gabinete da Secretária de Estado do Orçamento no XIII Governo Constitucional e
Diretor-geral da ADSE entre 1998 e 2002.
Foi deputado à Assembleia da República na 4ª sessão da I Legislatura, integrando a
Comissão Parlamentar de Saúde e Assuntos Sociais.
Foi o sócio nº 1 e o 1º Presidente eleito da Direção do Sindicato dos Trabalhadores da
Função Pública da Zona Sul e Açores.
É sócio fundador da Associação 30 de Julho e sócio, desde a sua constituição, da
APRE! – Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados.

Nunes de Sá - Nº BENEFICIÁRIO - 010806741 AP
Nascido em Guimarães e residente em Braga, tem 72 anos de idade, formou-se em
Direito pela Universidade de Coimbra em 1970, e desenvolveu toda a sua carreira no
Ministério do Trabalho (anteriormente Ministério das Corporações) de 1971 a 2007,
exercendo funções de Subdelegado em Viseu no Instituto Nacional do Trabalho e
Previdência em 1971, de Presidente das Comissões de Conciliação e Julgamento de
Braga entre 1975 e 1985, de Delegado em Braga da Direção Geral das Relações
Coletivas de Trabalho até 1990 e de Delegado da Inspeção Geral do Trabalho nas
Delegações regionais de Guimarães e de Braga até 2007, bem como de Formador no
âmbito da Inspeção do Trabalho.
Aposentou-se como Inspetor Superior do Trabalho.

Cristina Clímaco - Nº BENEFICIÁRIO - 003007103 AP
Nascida em 1948 em Torres Vedras e residente em Lisboa, licenciou-se em
Engenharia Química pelo IST em 1972.
Iniciou a sua actividade profissional em 1972 no Centro Nacional de Estudos
Vitivinícolas, transitando em 1979 para o Instituto Nacional de Investigação Agrária,
em 1989 realizou Provas para Investigador Auxiliar (equiparação a doutoramento),
carreira que concluiu como Investigadora Principal em 2011 no Instituto Nacional de
Recursos Biológicos, data em que se aposentou, organismos em que desenvolveu
funções de Coordenadora de vários departamentos e projectos.
Desenvolveu a sua actividade científica em Enologia, fundamentalmente, nos estudos
de Aromas em Enologia e de Tecnologias Enológicas.
Publicou como autora ou co-autora cerca de 90 trabalhos em revistas científicas e/ou
comunicações em manifestações científicas nacionais e internacionais.
É membro da Sociedade Portuguesa de Química, da Associação Portuguesa de
Enologia e da Ordem dos Engenheiros.

Carmo Martins - Nº BENEFICIÁRIO - 003416992 AP

Nascida em 1946 em Lisboa e residente na Amadora, Arquitecta de formação. É
admitida no Gabinete das Instalações Universitárias, ministério das Obras Públicas em
1972.
Com a integração deste Gabinete na Direcção Geral das Construções Escolares
mantem as funções anteriores, de acompanhamento e programação dos novos
edifícios do Ensino Superior, até 1986
Integra, por requisição, a Direcção Geral do Ensino Superior do Ministério da
Educação de 1987 a 1995 e depois dois Gabinetes de Estudos do Ministério do Ensino
Superior até 2009, data em que se aposentou.
Durante toda a carreira na função pública desempenhou sempre funções de
acompanhamento e apreciação dos projectos do ensino superior público e apreciação
das instalações do ensino privado desde que este foi criado.
Manteve actividade privada em atelier próprio de 1974 até 2012.
Mandatário – Professor Constantino Theodor Sakellarides

Professor Catedrático de Políticas e Administração de Saúde, da Escola Nacional de
Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, com agregação em Políticas de
Saúde, pela Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública,
Políticas de Saúde (2003).
Actualmente Professor Catedrático Jubilado e Presidente do Conselho Geral da
Universidade de Évora.
Licenciado em Medicina, pela Faculdade de Medicina de Lisboa (1967)
Mestrado em Epidemiologia, pela Escola de Saúde Pública da Universidade do Texas,
EUA (1972)
Doutorado em Saúde Pública, pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade
do Texas, EUA (1975)
Ao longo do seu percurso profissional e académico, desempenhou diversos cargos de
direção superior em organismos nacionais e internacionais de Saúde Pública.
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