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República, 2.ª série, n.º 208 de 27 de outubro de 2009, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 24 de janeiro de 2011, com o trabalhador Eugenia 
Maria Oliveira Pinto Marques, para o preenchimento de um posto de 
trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P./ACES de Almada, com a remuneração definida nos 
termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, 
correspondente a 1.252,71€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria da Luz Jansenio Monteiro Almeida Fonseca Ro-
sa — Enfermeira — Enfermeira Chefe.

Vogais efetivos:
Maria Anjos Veríssimo Bonifácio Garcia — Enfermeira — Enfer-

meira Chefe.
José da Conceição Correia — Enfermeiro — Enfermeiro Supervi-

sor

Vogais suplentes:
Maria Margarida da Conceição Sota — Enfermeira — Enfermeira 

Chefe.
Maria do Céu Gil Cerdeira Gonçalves — Enfermeira — Enfermeira 

Chefe.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 
de setembro.

23 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Luís Manuel Paiva Gomes Cunha 
Ribeiro.

205808862 

 Aviso (extrato) n.º 3600/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 208 de 27 de outubro de 2009, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011, com o trabalhador Patrícia 
Carla Lobo de Aguiar, para o preenchimento de um posto de trabalho 
da categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do 
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P./ACES de Almada, com a remuneração definida nos 
termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, 
correspondente a 1.145,33€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria Céu Gil Cerdeira Gonçalves — Enfermeira — En-
fermeira Chefe.

Vogais efetivos: Maria Anjos Veríssimo Bonifácio Garcia — Enfer-
meira — Enfermeira Chefe.

José da Conceição Correia — Enfermeiro — Enfermeiro Supervisor
Vogais suplentes: Maria Luz Jansenio Monteiro Almeida Fonseca 

Rosa — Enfermeira — Enfermeira Chefe.
Maria Margarida da Conceição Sota — Enfermeira — Enfermeira 

Chefe.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 
de setembro.

23 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Luís Manuel Paiva Gomes Cunha 
Ribeiro.

205806472 

 Aviso (extrato) n.º 3601/2012

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 208 de 27 de outubro de 2009, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

com efeitos a partir de 24 de janeiro de 2011, com o trabalhador Maria 
Celeste Nunes Pereira Bastos, para o preenchimento de um posto de 
trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P./ACES de Almada, com a remuneração definida nos 
termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, 
correspondente a 1.744,84 €.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria dos Anjos Veríssimo Bonifácio Garcia — Enfer-
meira — Enfermeira Chefe.

Vogais efetivos:
Maria do Céu Gil Cerdeira Gonçalves — Enfer meira — Enfermeira 

Chefe.
José da Conceição Correia — Enfermeiro — Enfermeiro Supervisor.

Vogais suplentes:
Maria Margarida da Conceição Sota — Enfer meira — Enfermeira 

Chefe.
Maria da Luz Jansenio Monteiro Almeida Fonseca Rosa — Enfer-

meira — Enfermeira Chefe.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro.

23 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Luís Manuel Paiva Gomes Cunha 
Ribeiro.

205807047 

 Aviso (extrato) n.º 3602/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 208 de 27 de outubro de 2009, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 24 de janeiro de 2011, com o trabalhador Filipa 
Alexandra Rodrigues Mendes Gomes, para o preenchimento de um 
posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES de Almada, com a remuneração 
definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de 
novembro, correspondente a 1.145,33 €.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria Céu Gil Cerdeira Gonçalves — Enfermeira — 
Enfermeira Chefe.

Vogais efetivos:
Maria Anjos Veríssimo Bonifácio Garcia — Enfermeira — Enfer-

meira Chefe.
José da Conceição Correia — Enfermeiro — Enfermeiro Supervisor.

Vogais suplentes:
Maria Luz Jansenio Monteiro Almeida Fonseca Rosa — Enfer-

meira — Enfermeira Chefe.
Maria Margarida da Conceição Sota — Enfermeira — Enfermeira 

Chefe.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro.

23 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Luís Manuel Paiva Gomes Cunha 
Ribeiro.

205809397 

 Direção-Geral da Saúde

Despacho n.º 3403/2012
A nova orgânica do Ministério da Saúde foi aprovada pelo Decreto-

-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, tendo -se procedido ao reforço 
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das atribuições da Direção -Geral da Saúde, nomeadamente ao nível 
das competências respeitantes aos programas verticais de saúde de 
doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, ao VIH/SIDA e à saúde 
mental.

Assim, cabe agora à Direção -Geral da Saúde acompanhar a execução 
das políticas e programas do Ministério da Saúde, incluindo a elaboração 
e a execução do Plano Nacional de Saúde.

Por Despacho de 3 de janeiro, o Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde aprovou os programas prioritários a desenvolver pela 
Direção -Geral da Saúde, entre os quais se inclui o Programa Nacional 
para a Prevenção e Controlo do Tabagismo.

Para a necessária concretização do Programa Nacional para a Pre-
venção e Controlo do Tabagismo, importa nomear o respetivo Diretor, 
definindo -se genericamente as suas competências, que serão desenvol-
vidas sob a minha supervisão.

Assim, ao abrigo do n.º 2 do Despacho do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde de 3 de janeiro, determino:

1 — É nomeada Diretora do Programa Nacional para a Prevenção e 
Controlo do Tabagismo a Doutora Emília Martins Nunes, detentora de 
aptidão e competência técnica para o exercício destas funções.

2 — À Diretora do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do 
Tabagismo, adiante designada por Diretora, cabe elaborar uma proposta 
de programa e assegurar a sua dinamização, de acordo com os objetivos 
e áreas de ação estratégicas nele definidos.

3 — À Diretora compete promover, implementar e dinamizar:
a) O estudo permanente da situação estatística e epidemiológica 

do consumo de tabaco e das suas repercussões na saúde da população 
portuguesa;

b) O cumprimento das obrigações assumidas por Portugal no âm-
bito da Convenção -Quadro para o Controlo do Tabaco da Organização 
Mundial da Saúde;

c) O cumprimento das obrigações decorrentes da aplicação das Di-
retivas da União Europeia e das Recomendações do Conselho Europeu 
nesta matéria;

d) Ações e iniciativas que visem a prevenção do consumo de tabaco, 
a promoção da cessação tabágica e a proteção contra a exposição ao 
fumo ambiental do tabaco;

e) A identificação das necessidades de formação em cessação tabágica 
dos profissionais de saúde dos ACES, ou de serviços hospitalares perti-
nentes, e a organização ou promoção de formação de âmbito nacional;

f) A colheita e análise de dados referentes à utilização das consultas 
de apoio intensivo à cessação tabágica e à sua efetividade;

g) A elaboração de estudos ou relatórios que permitam acompanhar o 
grau de cumprimento da legislação de prevenção e controlo do tabagismo 
e a sua aceitabilidade social;

h) A elaboração de propostas de revisão da legislação em vigor, em 
matéria de prevenção e controlo do tabagismo, à luz das recomendações 
da OMS e da União Europeia nesta matéria.

4 — A Diretora presta, na sua área de especialidade, colaboração na 
elaboração de normas e orientações clínicas e organizacionais da DGS.

5 — A Diretora coopera com o Serviço de Intervenção nos Compor-
tamentos Aditivos — SICAD, bem como com entidades ou organismos 
de outros Ministérios, designadamente com o Ministério da Educação e 
com a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, ou da Sociedade 
Civil, em particular nas áreas em que exista confluência de interesses, 
estratégicos ou operacionais, ao nível da prevenção e controlo do uso 
ou abuso de substâncias, ou dos seus determinantes.

6 — A Diretora deve apresentar -me, com periodicidade trimestral, 
relatórios de acompanhamento do respetivo Programa Nacional para a 
Prevenção e Controlo do Tabagismo.

7 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
12 de janeiro de 2012. — O Diretor -Geral, Francisco George.

205810992 

 Despacho n.º 3404/2012
A nova orgânica do Ministério da Saúde foi aprovada pelo Decreto-

-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, tendo -se procedido ao reforço 
das atribuições da Direção -Geral da Saúde, nomeadamente ao nível das 
competências respeitantes aos programas verticais de saúde de doenças 
cardiovasculares, doenças oncológicas, ao VIH/SIDA e à saúde mental.

Assim, cabe agora à Direção -Geral da Saúde acompanhar a execução 
das políticas e programas do Ministério da Saúde, incluindo a elaboração 
e a execução do Plano Nacional de Saúde.

Por Despacho de 3 de janeiro, o Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde aprovou os programas prioritários a desenvolver 
pela Direção -Geral da Saúde, entre os quais se inclui o Programa Na-
cional para as Doenças Respiratórias, cujos instrumentos orientadores 
fundamentais se corporizam no Programa Nacional de Luta Contra a 

Tuberculose revisto em Despacho do Diretor -Geral da Saúde n.º 218 de 
20 de setembro de 1995, no Programa Nacional de Controlo da Asma 
aprovado por Despacho Ministerial de 26/3/2001 (conforme ofício da 
Chefe de Gabinete da Ministra da Saúde n.º 2819 P. 1048/2001) e no 
Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Doença Pulmonar Obs-
trutiva Crónica emitido por Circular Normativa da DGS n.º 04/DGCG 
de 17/03/05.

Para a necessária concretização do Programa Nacional para as Do-
enças Respiratórias, importa nomear o respetivo Diretor, definindo -se 
genericamente as suas competências, que serão desenvolvidas sob a 
minha supervisão.

Assim, ao abrigo do n.º 2 do Despacho do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde de 3 de janeiro, determino:

1 — É nomeado Diretor do Programa Nacional para as Doenças Res-
piratórias o licenciado António Manuel da Fonseca Antunes, detentor de 
aptidão e competência técnica para o exercício destas funções.

2 — Ao Diretor do Programa Nacional para as Doenças Respiratórias, 
adiante designado por Diretor, cabe a dinamização do Programa Nacional 
de Luta Contra a Tuberculose e da gestão do problema das Doenças 
Respiratórias Crónicas, nomeadamente a Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crónica (DPOC) e a Asma.

3 — No âmbito do Programa Nacional para as Doenças Respira-
tórias, ao Diretor compete especialmente promover, implementar e 
dinamizar:

a) As atividades de prevenção, controlo e cuidados na área da tubercu-
lose, enquadradas prioritariamente na expansão da Estratégia “DOTS”, 
no combate à Tuberculose Multirresistente e na abordagem da tubercu-
lose em pessoas que vivem infetadas pelo VIH;

b) O desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema de infor-
mação intrínseco ao programa de controlo da tuberculose, nomeadamente 
as necessárias para adaptação às especificações dos sistemas de vigilância 
nacional e europeu;

c) Os esforços do sistema de saúde e outros setores da sociedade a 
reduzir a morbilidade, a incapacidade e a mortalidade relacionada com 
as Doenças Respiratórias Crónicas, especialmente a DPOC e a Asma;

d) A vigilância epidemiológica das Doenças Respiratórias Crónicas 
de forma a mapear a magnitude, monitorizar a sua tendência e analisar 
os seus determinantes.

4 — O Diretor presta, na sua área de especialidade, colaboração na 
elaboração de normas e orientações clínicas e organizacionais da DGS.

5 — O Diretor coopera com os outros programas prioritários, em 
particular nas áreas em que há confluência de interesses estratégicos 
ou operacionais, como os programas nacionais para a Infeção VIH/
SIDA, para a Prevenção e Controlo do Tabagismo e para as Doenças 
Oncológicas.

6 — O Diretor deve apresentar -me, com periodicidade semestral, 
relatórios de acompanhamento da execução do Programa Nacional para 
as Doenças Respiratórias.

7 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
12 de janeiro de 2012. — Diretor -Geral, Francisco George.

205811031 

 Despacho n.º 3405/2012
A nova orgânica do Ministério da Saúde foi aprovada pelo Decreto-

-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, tendo -se procedido ao reforço 
das atribuições da Direção -Geral da Saúde, nomeadamente ao nível 
das competências respeitantes aos programas verticais de saúde de 
doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, ao VIH/SIDA e à saúde 
mental.

Assim, cabe agora à Direção -Geral da Saúde acompanhar a execução 
das políticas e programas do Ministério da Saúde, incluindo a elaboração 
e a execução do Plano Nacional de Saúde.

Por Despacho de 3 de janeiro, o Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde aprovou os programas prioritários a desenvolver pela 
Direção -Geral da Saúde, entre os quais se inclui o Programa Nacional 
para as Doenças Cérebro -Cardiovasculares.

Para a necessária concretização do Programa Nacional para as Do-
enças Cérebro -Cardiovasculares, importa nomear o respetivo Diretor, 
definindo -se genericamente as suas competências, que serão desenvol-
vidas sob a minha supervisão.

Assim, ao abrigo do n.º 2 do Despacho do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde de 3 de janeiro, determino:

1 — É nomeado Diretor do Programa Nacional para as Doenças 
Cérebro -Cardiovasculares o licenciado Rui Manuel Cruz Ferreira, de-
tentor de aptidão e competência técnica para o exercício destas funções.

2 — Ao Diretor do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-
-Cardiovasculares, adiante designado por Diretor, cabe propor a atua-




