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1987 (Abril) — ingresso na instituição privada de solidariedade so-
cial Fundação Obra do Ardina para desempenhar funções de técnica de 
serviço social e directora técnica.

Substituta da directora do CED de Santa Clara da CPL de Lisboa.
Substituta da assessora de direcção do CED de D. Nuno Álvares 

Pereira (NAP) da CPL de Lisboa e da adjunta de direcção do Estabele-
cimento Prisional de Caxias.

Representante da CPL no Grupo Técnico  -Consultor QREN7POAT 
«Novas Metodologias de Trabalho na Área da Divulgação, Promo-
ção e Protecção dos Direitos dos Menores». Adaptação participada do 
1.º Manual «El Papel del Âmbito Social en el Abordaje de Situaciones 
de Desprotección Infantil», protocolo tripartido com a Comissão Na-
cional de Crianças e Jovens em Risco; Instituto de Segurança Social e 
a Generalita Valenciana/Conselheria de Bienestar Social.

Coordenação do projecto de investigação «Prevenção à Institucio-
nalização e Apoio a Famílias» (PIAF), desenvolvido no CED NAP em 
parceria com o Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE 
e o Centro de Investigação Internacional Dartington, desde Março de 
2004 até Março de 2008, e da equipa de educação e ensino do Estabe-
lecimento Prisional de Caxias.

Gestora de Unidade de Missão da Educação Pré  -Escolar e 1.º Ciclo 
no CED de D. Nuno Álvares Pereira.

Representante dos Serviços Técnicos de Apoio Socioeducativo 
(STASE) na Comissão Pedagógica Permanente e no Conselho Socioe-
ducativo do CED; representante nos grupos de trabalho para elaboração 
de manuais de procedimentos para o processo de admissão das respostas 
educativas e formativas; elaboração e uniformização dos regulamentos 
dos CED.

Relatora e dinamizadora de seminários e workgroups; formadora.
Responsável pela elaboração do artigo «A Perspectiva Holística na In-

tervenção», publicado no livro Olhares que se Cruzam e co -responsável 
pela elaboração do artigo sobre o projecto PIAF (Prevenção da Insti-
tucionalização e Apoio à Família), publicado no livro Concretizar Um 
Projecto de Esperança, editados pela CPL.

Orientadora de estágios de alunos de Serviço Social do ISSSL, do 
ISCSP e da Universidade Lusíada.

Coordenação e desenvolvimento de vários projectos na área da di-
namização sócio -recreativa e cultural, ensino e formação profissional 
e voluntariado com reclusos.

Colaboradora na associação sem fins lucrativos Intercâmbio Europeu 
de Jovens, no desenvolvimento de projectos na área da educação, cultura, 
tempos livres e ambiente, destinados a jovens.

Frequência de várias acções de formação no âmbito da delinquên-
cia, marginalidade e reinserção social; legislação penal; legislação de 
promoção e protecção tutelar de menores; intervenção precoce; com-
portamentos de risco; acolhimento de crianças com perturbações emo-
cionais e do comportamento; promoção e avaliação de competências 
parentais; intervenção familiar em diferentes contextos; diversidade e 
multiculturalidade; gestão de recursos humanos, da qualidade ambiente 
e segurança no trabalho, stress e comportamento organizacional, confli-
tos, processos em liderança organizacional; comunicação e trabalho em 
equipa; relações interpessoais; desenvolvimento de recursos humanos; 
planeamento estratégico; SIADAP, entre outras.
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 Aviso n.º 4271/2010
Considerando que os titulares dos cargos de direcção intermédia 

são recrutados por procedimento concursal, nos termos do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e com a alteração introduzida pelo 
artigo 29.º da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, foi autorizada 
pela deliberação do Conselho Directivo de 4 de Maio de 2009, a aber-
tura de procedimento concursal para provimento do cargo de direcção 
intermédia de 2.º grau, para a direcção da Unidade de Planeamento e 
Gestão Estratégica, da Casa Pia de Lisboa, I. P. (CPL). O referido proce-
dimento concursal foi divulgado através da Deliberação n.º 3098/2009, 
na 2.ª série do DR de 11 de Novembro de 2009, e pela oferta pública 
n.º OE200911/0288, da BEP.

Concluído o procedimento concursal, o júri elaborou a proposta de 
nomeação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 21.º da mencionada 
Lei n.º 51/2005, tendo a sua escolha recaído na candidata Isabel Maria 
Amarante Palminha, por possuir o perfil e experiência profissional 
adequados ao desempenho do cargo a prover, tendo demonstrado que 
reúne as condições técnicas para prosseguir as atribuições da Unidade de 
Planeamento e Gestão Estratégica, unidade orgânica para cuja direcção 
foi aberto o presente procedimento.

Nestes termos, atento o disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto e com a alteração introduzida pelo artigo 29.º da Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, por deliberação de 11 de Fevereiro 

de 2010, do Conselho Directivo da CPL, foi nomeada em regime de 
comissão de serviço, por três anos, renováveis por iguais períodos de 
tempo, para o cargo de Directora da Unidade de Planeamento e Gestão 
Estratégica, a Licenciada Isabel Maria Amarante Palminha, técnica 
superior do mapa de pessoal da Direcção -Geral dos Serviços Prisionais.

19 de Fevereiro de 2010. — O Director de Serviços Partilhados, 
(Álvaro Eduardo da Costa Amaral).

Nota curricular
Identificação:
Isabel Maria Amarante Palminha

Formação Académica:
Licenciatura em Gestão e Administração Pública, com área de es-

pecialização em Gestão de Recursos Humanos (1989), pelo Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de 
Lisboa.

Pós -Graduação em Gestão de Recursos Humanos e Benefícios Sociais 
(2008), pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade 
Técnica de Lisboa.

Experiência Profissional:
Desde Março de 2009 exerce o cargo de directora da Unidade de 

Planeamento e Gestão Estratégica, da Casa Pia de Lisboa, I. P., em 
regime de substituição.

2007 -2008 — técnica superior na Direcção -Geral dos Serviços Pri-
sionais, na Divisão de Gestão de Recursos Humanos.

1995 -2007 — técnica superior na Direcção Regional da Educação de 
Lisboa, desempenhando funções de Coordenação do Gabinete de Gestão 
de Pessoal Não Docente, ao qual cabia a gestão de recursos humanos 
desse pessoal não docente.

1990 -1995 — Ingresso como técnica superior de 2.ª Classe, após 
recrutamento externo, na Direcção Regional de Educação de Lisboa, 
tendo iniciado funções como Técnica Coordenadora do Gabinete de 
Informação e Relações Públicas.

1989 -1990 — Quadro superior na área da gestão empresarial, na 
empresa Transportes Luís Simões, L.da
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 Direcção-Geral da Segurança Social

Declaração (extracto) n.º 56/2010
Declara -se, em conformidade com o disposto no Estatuto aprovado 

pelo Decreto -Lei n.º 119/83, de 25 Fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 402/85, de 11 de Outubro e no Regulamento aprovado pela Portaria 
n.º 139/07, de 29 de Janeiro, que se procedeu ao registo definitivo de 
alteração dos estatutos da instituição particular de solidariedade social 
abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade 
pública.

A alteração dos estatutos foi aprovada por despacho de 15 -02 -2010, 
da Subdirectora -Geral da Segurança Social, considerando -se efectuado 
na mesma data e o respectivo registo foi lavrado em 18 -02 -2010, pelo 
averbamento n.º 3, à inscrição n.º 54/82, a fls. 118 e 118 Verso, do Livro 
n.º 1, das Fundações de Solidariedade Social.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:
Denominação — Fundação Manuel Francisco Clérigo
Sede — S. Martinho do Porto — concelho de Alcobaça — Leiria
Direcção -Geral da Segurança Social, em 22.02.2010. — Pelo Director-

-Geral, Palmira Marques, (A Coordenadora Técnica).
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 Declaração (extracto) n.º 57/2010
Declara -se, em conformidade com o disposto no Estatuto aprovado 

pelo Decreto -Lei n.º 119/83, de 25 Fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 402/85, de 11 de Outubro e no Regulamento aprovado pela Portaria 
n.º 139/2007, de 29 de Janeiro, que se procedeu ao registo definitivo de 
alteração dos estatutos da instituição particular de solidariedade social 
abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade 
pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 3, à inscrição n.º 17/97, 
a fls.177 e 177 Verso do Livro n.º 6, das Associações de Solidariedade 
Social e considera -se efectuado em 15 -02 -2010, nos termos do n.º 4, 
do artigo 9.º, do Regulamento acima citado.




