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Marta Luísa dos Santos Mendes

Nota curricular
Habilitações Académicas
• Licenciada em serviço social pelo Instituto Superior de serviço social do
porto (1992- 1997),
• Mestre em Sociologia da Saúde pela Universidade do Minho (2001-2004)
• Pós-graduada em Gestão e Administração em Serviços de Saúde e Serviços
Sociais pela Universidade de Ulster, Jordanstown, Belfast, Irlanda do Norte –
Reino Unido (2014- 2016)
• Especialista em Liderança e Estratégia em Serviço Social pela NISCC –
Northern Ireland Social Care Council, Belfast, Irlanda do Norte – Reino Unido
(2018)
Experiência profissional
Exerceu funções em diferentes contextos tendo iniciado a sua atividade
laboral em 1997 em contexto de IPSS numa Santa casa de Misericórdia.
Posteriormente foi assistente social em contexto hospitalar. Ingressou numa
IPSS numa associação para crianças e jovens. Abriu numa IPSS as valências
centro de dia e SAD para Idosos. Em 2002 ingressou na Administração
publica, no sistema de saúde, tendo trabalhado em contexto de centro de
saúde até 2013. Pediu licença sem vencimento e de out 2013 até maio de
2019 desenvolveu experiência profissional no Reino Unido – Irlanda do
Norte. Regressou ao país voltando aos agrupamentos de centros de saúde
em maio de 2019. Durante o percurso profissional exerceu funções de
assistente social, de diretora técnica, de coordenadora de serviço social, de
responsável do Gabinete do cidadão e de técnica operacional de gabinete de
cidadão, de governação clínica de ACES; de gestão e administração de
serviços de saúde e serviços sociais através e diretora de serviço social e
gestão de altas hospitalares e de formadora (organização e preleção em 48
formações). Frequentou ações de formação superior a 1000h.
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