
Diário da República, 2.ª série — N.º 48 — 7 de março de 2012  8435

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-
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lização e adaptação do “Programa Nacional de Prevenção e Controlo 
das Doenças Cardiovasculares”.

3 — Ao Diretor compete especialmente promover, implementar e 
dinamizar:

a) A monitorização dos indicadores adequados para uma perma-
nente avaliação do impacto das doenças cérebro e cardiovasculares na 
população portuguesa, bem como da utilização de recursos com elas 
relacionados;

b) Programas de promoção da prevenção, tratamento e reabilitação 
das doenças cérebro e cardiovasculares com particular incidência em 
áreas consideradas prioritárias;

c) As estratégias organizativas designadas como “Vias Verdes”, 
criando sistemas de informação integrados que contemplem as verten-
tes pré -hospitalar e hospitalar;

d) Sistemas de avaliação do impacto de novos métodos de diagnóstico 
e terapêutica no domínio do Programa Nacional.

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

5 — O Diretor deve apresentar -me, com periodicidade semestral, 
relatórios de acompanhamento da execução do respetivo Programa 
Nacional.

6 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 3 de janeiro de 
2012.

12 de janeiro de 2012. — O Diretor -Geral, Francisco George.
205811015 

 Despacho n.º 3406/2012
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 a Diabetes, cujo instrumento orientador fundamental se corporiza no 
Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes (2007 -2016), 
emitido pela Direção -Geral da Saúde, através da Circular Normativa 
n.º 23/DSCS/DPCD de 14/11/2007, objeto de aprovação do Ministro 
da Saúde, por Despacho de 8 de novembro de 2007.

Para a necessária concretização do Programa Nacional para a Diabetes, 
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 a Diabetes o 
licenciado José Manuel Gambôa Pestana Boavida, detentor de aptidão 
e competência técnica para o exercício destas funções.

2 — Ao Diretor do Programa Nacional para a Diabetes, adiante de-
signado por Diretor, cabe a dinamização do Programa Nacional de 
Prevenção e Controlo da Diabetes, aprovado por Despacho do Ministro 
da Saúde, de 8 de Novembro de 2007, de acordo com os objetivos e 
áreas de ação estratégica nele definidos.

3 — No âmbito do Plano Nacional para a Diabetes, ao Diretor compete 
especialmente promover, implementar e dinamizar:

a) Programas de intervenção comunitária, destinados à população em 
geral, visando a prevenção primária da diabetes, programas de identi-
ficação dos grupos de risco de desenvolvimento da doença, programas 
de promoção e avaliação de rastreio, acompanhamento, diagnóstico 
precoce das complicações e de reabilitação de acordo com as melhores 
práticas e evidência científica.

b) Uma estratégia de divulgação e de comunicação das atividades e 
orientações do Programa junto do Sistema Nacional de Saúde, dos seus 
profissionais e da população em geral, procurando garantir a acessibi-
lidade às melhores práticas na prevenção, tratamento e reabilitação das 
pessoas em risco ou com Diabetes;

c) A organização de um sistema integrado, dos diferentes níveis (Saúde 
Pública, Cuidados Primários, Cuidados Hospitalares e Cuidados Con-
tinuados) de prestação de cuidados, de acompanhamento às pessoas 
em risco ou com Diabetes, com responsáveis a cada um desses níveis, 
em colaboração estreita com os Conselhos Diretivos das ARS e dos 
Conselhos Clínicos dos Hospitais, ULS e ACES;

d) A monitorização de informação e de indicadores sobre a doença em 
Portugal, nomeadamente através do apoio à elaboração dos Relatórios 

Anuais do Observatório Nacional de Diabetes, da Sociedade Portu-
guesa de Diabetologia, e através da cooperação com as Autoridades 
de Saúde com vista à criação de Observatórios locais de saúde sobre 
a Diabetes;

e) A formação dirigida aos profissionais de saúde e às pessoas com 
Diabetes;

f) A participação ativa das pessoas com Diabetes, através da Asso-
ciação Protetora dos Diabéticos de Portugal e demais associações, nas 
estratégias de prevenção, autocontrolo e educação terapêutica e na 
organização dos Fora Nacionais de Diabetes;

g) A definição de estratégias transversais de prevenção e controlo das 
Doenças Crónicas, na perspetiva desenvolvida pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas e pela OMS.

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

5 — O Diretor deve apresentar -me, com periodicidade semestral, 
relatórios de acompanhamento da execução do Programa Nacional de 
Prevenção e Controlo da Diabetes.

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

205811007 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Aviso n.º 3603/2012

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público, por tempo indeterminado, para ocupa-
ção de um posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de 
pessoal 2011, na categoria de assistente da carreira dos técnicos 
superiores de saúde, ramo de laboratório, no Gabinete de Ava-
liação Externa da Qualidade Laboratorial.
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e do artigo 50.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público que, por despacho 
do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, IP (INSA, IP), de 22 de fevereiro de 2012, no âmbito das suas 
competências, se encontra aberto, pelo prazo de quinze dias úteis a contar 
da publicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, pre-
visto e não ocupado, na categoria de assistente da carreira dos técnicos 
superiores de saúde, ramo de laboratório, do mapa de pessoal do INSA, 
IP, na modalidade de relação jurídica de emprego público titulada por 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento 
do posto de trabalho a concurso e daqueles que vierem a ocorrer, no prazo 
de um ano, a contar da data da publicação do aviso de abertura.

3 — Identificação e caracterização dos postos de trabalho — O conte-
údo funcional do lugar a prover é o constante do n.º 1 do artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 414/91, de 22 de outubro, com a nova redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 501/99 de 19 de novembro. A área funcional do lugar 
a ocupar enquadra-se no Gabinete de Avaliação Externa da Qualidade 
Laboratorial, ao qual compete desenvolver as atividades previstas no 
artigo 54.º do Despacho Normativo n.º 15/2009, de 7 de abril.

4 — Local de trabalho: Instalações do Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge, IP, sitas na Avenida Padre Cruz, 1649-016 Lis-
boa.

5 — Remuneração — Correspondente ao escalão e índice salarial 
da tabela constante no mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 501/99, de 19 de 
novembro, com a atualização resultante da Portaria n.º 1553-C/2008, 
de 31 de dezembro, sendo as condições de trabalho e as regalias so-
ciais as genericamente vigentes para os trabalhadores da Administração 
Pública.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão -
6.1 — Requisitos gerais — Poderão candidatar-se ao presente pro-

cedimento, os trabalhadores que até à data limite para apresentação 
das candidaturas, possuam os requisitos previstos no artigo 23.º do 
Decreto-Lei n.º 213/2000, de 2 de setembro, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados por lei 
especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exi-

gidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando 

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;




