Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

NOTA BIOGRÁFICA

Berta Ferreira Milheiro Nunes nasceu a 25 de outubro de 1955 em Santa Maria de
Lamas, concelho da Feira, distrito de Aveiro. Fez o Liceu em Vila Nova de Gaia tendo
recebido no fim do secundário o prémio de melhor aluna a nível nacional. Licenciada em
Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, foi distinguida com vários prémios de
melhor aluna em diferentes disciplinas e também com o prémio Eng António de Almeida
por ter sido, no ano em que terminou o curso (1980), a melhor aluna a nível nacional.
Desde a Faculdade sempre participou em movimentos associativos, cívicos e políticos
tendo sempre como objectivo trabalhar para o bem comum. Reside em Alfândega da Fé,
desde 1985, altura em que ingressou no Centro de Saúde Local como médica de família.
Desde a primeira hora que participou ativamente na vida pública da localidade,
trabalhando diretamente em prol do concelho e das suas gentes.
Foi Presidente da Assembleia Municipal de Alfândega da Fé pelo partido socialista de
1989 a 2001, vereadora da Câmara Municipal de Alfândega da Fé de 2005 a 2009. Foi
Directora do Centro de Saúde de Alfândega da Fé de 1996 a 2002, altura em que se
iniciaram novos serviços no centro de saúde que serviram de exemplo a todo o distrito.
Recebeu a Comenda da Ordem do Mérito em 8 de Março de 2003, das mãos do Exmo. Sr
Presidente da República Jorge Sampaio. Doutorou –se em Medicina Comunitária em
1996 na Faculdade de Medicina Abel Salazar (Porto) sendo uma das primeiras médicas
de família a nível nacional a fazer um doutoramento.
Foi nomeada coordenadora da Sub - Região de Saúde de Bragança em 2005 até 2009,
tendo em Março de 2009 sido nomeada Directora Executiva do ACES Nordeste
(Agrupamento de Centros de saúde do Nordeste que incluiu todos os centros de saúde do
distrito de Bragança e Foz Côa).
É Presidente da Câmara de Alfândega da Fé desde Outubro de 2009, estando
actualmente no terceiro mandato. Nos dois mandatos anteriores o município foi
classificado como o mais transparente a nível nacional tendo recebido vários outros
prémios colocando assim Alfândega da Fé como um município com visibilidade de uma
forma muito positiva a nível nacional.
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