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Insígnia Autonómica de Bons Serviços
Felicidade de Carvalho Ferraz Branco

Nasceu a lB dejaneiro de ]945, em Cabe-
ceira de Basto, Distrito de Braga.

Concluiu o Curso Gerai de Enfermagem,
na Escola de Enfermagem D. Ana Guedes
da Costa em 1967, ano em que inicia a
sua carreira como Auxiliar de Monitora
na Escola de Enfermagem de Sáo Joáo de
Deus e, no ano seguinte, como Enfermei-
ra de Saúde Pública, no Instituto Mater-
nal do Funchal,

Entre os anos de 1968 e 1976, exer-
ceu funções como Enfermeira de Saúde
Pública no Programa de Proteçáo Mater-
no Infantil e como subchefe do Serviço
de Enfermagem Regional, no Centro de
Educaçáo Especial da Madeira.

Conclui a Especializaçáo em Enfermagem
de Saúde Pública, em 1982, e a formaçáo
do Curso de Pedagogia e Administraçáo
para Enfermeiros Especialistas, em 1983.

Entre l98I e 2003, desempenhou difer-
entes cargos no Centro Regional de
Saúde, entre os quais o de Diretora Téc-
nica de Enfermagem e Vogal do Conselho
de Administraçáo.

Foi impulsionadora na implementação
dos Programas Nacional e Regional de
Vacinaçäo, com uma articulação direta
à Direção-Geral de Saúde e promotora
da Melhoria Contínua da Oualidade dos
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Cuidados, tendo participado na criaçáo e

funcionamento do Núcleo de Formação
do Centro Regional de Saúde.

Teve um papel relevante na Organização
dos Serviços de Enfermagem dos Cuida-
dos de Saúde Primários e na Definiçáo
das Políticas de Saúde.

Em outubro de 2000, coordena o grupo
de Prevençáo e Tratamento de Feridas,
para a Implementação de novas Guide-
lines Internacionais, trabalho pioneiro
a nível nacional e que ainda hoje influ-
encia a melhoria da qualidade de vida e

Bem-Estar dos utentes e famílias, bem
como a gestão eficiente de recursos.

No seu percurso profissional demonstrou
uma visäo de futuro, incutindo nos seus
pares a centralidade dos cuidados no
utente, a necessidade de Planeamento e

aposta na Promoçáo da Saúde e Preven-
çáo da doença.

Passou à situaçáo de Aposentada em 16

dejunho de 2003.
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