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que por despacho de 16 de julho de 2012, do Diretor Regional, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria/
carreira, do trabalhador José António Magalhães Sales, pertencente ao 
mapa de pessoal do IFAP, o qual passou a ocupar posto de trabalho no 
mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, 
nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, tendo sido posteriormente celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, ao abrigo 
do disposto no n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de se-
tembro, e respetivas alterações, conjugada com o Acordo Colectivo 
de Trabalho Vertical do Sector Bancário, ACTV, com efeitos a 1 de 
agosto de 2012,. 

Nome Carreira/categoria
Nível

remuneratório/
escalão

José António Magalhães Sales . . . . Administrativo. . . 06/A

 12 de novembro de 2012. — A Diretora de Serviços de Apoio e Gestão 
de Recursos, Adília Josefina Ribeiro Domingues.

206568212 

 Despacho n.º 15628/2012
Atendendo à necessidade de imprimir maior celeridade às deci-

sões administrativas, delego, ao abrigo do disposto no artigo 35.º do 
Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 2 do 
artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova redação 
dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, no Diretor de Serviços de 
Desenvolvimento Rural, Eng.º Henrique Santos e na Chefe de Divisão 
de Desenvolvimento Rural, Eng.ª Celina Bouça, a competência para a 
prática do seguinte ato:

Emitir e validar certificados e outros documentos inerentes à certifi-
cação e homologação de cursos de formação profissional agrária

Pelo presente despacho ratifico todos os atos praticados, desde 5 de 
outubro de 2012, no âmbito dos poderes ora delegados.

27 de novembro de 2012. — O Diretor Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte, Manuel José Serra de Sousa Cardoso.

206568334 

 Gabinete de Planeamento e Políticas

Aviso n.º 16414/2012

Mobilidade interna na categoria, do técnico
 superior João Pedro Grilo Frade

Nos termos dos artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, e obtida a anuência da Secretaria -Geral do Ministério da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
torna -se público que foi autorizada a mobilidade interna na categoria, 
do técnico superior João Pedro Grilo Frade, para exercer funções no 
Gabinete de Planeamento e Políticas, com efeitos a partir de 01 de 
novembro de 2012.

30 de novembro de 2012. — O Diretor de Serviços de Administração, 
Avaliação e Orçamento, Osvaldo Manuel dos Santos Ferreira.

206568456 

 Aviso n.º 16415/2012

Mobilidade interna na categoria, assistente
 técnica Lídia de Oliveira Lopes

Nos termos dos artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 
de fevereiro, e obtida a anuência da Secretaria -Geral do Ministério da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
torna -se público que foi autorizada a mobilidade interna na categoria, 
da assistente técnica Lídia de Oliveira Lopes, para exercer funções 
no Gabinete de Planeamento e Políticas, com efeitos a partir de 01 de 
agosto de 2012.

30 de novembro de 2012. — O Diretor de Serviços de Administração, 
Avaliação e Orçamento, Osvaldo Manuel dos Santos Ferreira.

206568431 

 Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.

Declaração n.º 271/2012

Declaração de Conclusão do Período Experimental
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, por força do disposto no artigo 73.º do Regime, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que 
o trabalhador Lélio Simões Guerreiro Amado concluiu, com sucesso, o 
período experimental na carreira e categoria de técnico superior, com 
a avaliação final de 16 valores, na sequência da celebração com este 
Instituto, de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado. A presente declaração de conclusão do período experimental 
foi homologada por despacho de 28/11/2012 do Vice -Presidente do 
Conselho Diretivo deste Instituto.

29 de novembro de 2012. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Tiago Filipe Garrido Pessoa Filho.

206567921 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 15629/2012

Grupo de Trabalho «Combate às irregularidades
praticadas nas áreas do Medicamento e dos MCDT»

Em conformidade com o estabelecido no Programa do Governo e 
no Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), um dos 
objetivos primordiais do Ministério da Saúde é garantir a sustentabi-
lidade económica e financeira do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
O combate ao desperdício e o combate à fraude contribuem decisiva-
mente para fortalecer a dita sustentabilidade.

No âmbito do Memorando de Entendimento acordado entre a União 
Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, 
o Governo assumiu, entre outros, o compromisso de melhorar o sistema 
de monitorização da prescrição de Medicamentos e de Meios Com-
plementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), procedendo à sua 
avaliação sistemática, bem como a obrigação de prestar periodicamente 
informação aos prescritores. Mais se previu que aquela avaliação fosse 
efetuada através de uma unidade específica do Ministério da Saúde tal 
como o Centro de Conferência de Faturas.

O Ministério da Saúde — através do Centro de Conferência de Faturas 
(CCF), onde, desde setembro de 2012, está a funcionar uma Unidade 
de Exploração da Informação (UEI) — dispõe presentemente de meios 
que permitem aumentar a eficácia da conferência no ciclo «prescri-
ção (médico) — dispensa (farmácia ou convencionado) — pagamento 
(ARS)», robustecendo o controlo da despesa do SNS com Medicamentos 
e com Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) e 
minimizando a ocorrência de fraudes.

Os dados trabalhados pela UEI do CCF fornecem informação do 
maior interesse, tanto na ótica da macrogestão, como na da deteção e 
correção de eventuais anomalias.

É nesta segunda vertente que os trabalhos do Grupo criado através 
do presente despacho se pretendem focar.

Trata -se de procurar esclarecer, com recurso a contributos pluridis-
ciplinares — médicos, farmacêuticos, economistas, juristas, contro-
ladores — situações aparentemente anómalas, despistadas pela UEI, 
procedendo, sempre que estejam suficientemente indiciadas práticas 
que podem ser qualificadas como irregulares (ou mesmo ilegais), ao 
respetivo encaminhamento para as autoridades competentes, sejam elas 
da esfera administrativa /disciplinar ou criminal.

O Grupo de Trabalho agora criado é composto por representantes 
das entidades cujas missões e atribuições se encontram diretamente 
relacionadas com os objetivos acima descritos, podendo funcionar 
com diversos subgrupos, enquanto estrutura que se pretende dinâ-
mica e flexível.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 18.º do Decreto -Lei 
n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, e nos artigos 1.º, 2.º e n.º 1 do artigo 7.º 
do Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, determino o seguinte:

1 — É criado um Grupo de Trabalho com os seguintes objetivos:
a) Contribuir para a revisão dos critérios e indicadores usados pela 

UEI para proceder a análises de risco, por forma a aumentar a deteção 
de potenciais irregularidades/fraudes;
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b) Analisar os casos anómalos detetados pela UEI na sequência das 
conferências efetuadas, dentro dos limites da sua missão;

c) Proceder ao adequado encaminhamento dos casos que merecerem 
tratamento fora do Grupo;

d) Avaliar a temática da fraude nas áreas da prescrição e dispensa de 
medicamentos e MCDT com vista à eventual apresentação de propostas 
legislativas.

2 — O Grupo de Trabalho será constituído por:
a) Um representante do Ministro da Saúde, que coordena;
b) Um representante da Inspeção -Geral das Atividades em Saúde;
c) Um representante da Administração Central do Sistema de 

Saúde, I. P.;
d) Um representante dos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde, E. P. E.;
e) Um representante do INFARMED, I. P.

3 — O coordenador do Grupo pode, no exercício da sua missão, 
manter contactos, solicitar informações e obter a colaboração de 
quaisquer entidades que desenvolvam a respetiva ação em cum-
primento e no âmbito das atribuições do Ministério da Saúde, 
prestadoras de serviços ou representativas de interesses conexos 
com as matérias a tratar, bem como solicitar à Inspeção -Geral das 
Atividades em Saúde a designação de peritos para o desenvol-
vimento dos trabalhos ou a realização dos procedimentos legais 
que se revelem, em cada caso, adequados ao esclarecimento das 
situações irregulares detetadas no circuito de prescrição — pres-
tação — pagamento.

4 — Para os efeitos do disposto no número anterior, a Direção -Geral 
da Saúde e as Administrações Regionais de Saúde, I. P., devem indi-
car um interlocutor responsável por providenciar a informação e a 
colaboração que venha a ser solicitada pelo coordenador do grupo de 
trabalho.

5 — As Comissões de Farmácia e Terapêutica de cada ARS articulam 
com o coordenador do Grupo, providenciando todas as informações que 
possam contribuir para melhorar o sistema de conferência, devendo, 
para este efeito, indicar um interlocutor responsável.

6 — O coordenador do Grupo assegura, ainda, a articulação com o 
Grupo Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde (GCCI), 
reportando informação sobre eventuais irregularidades detetadas nas 
áreas do Medicamento e dos MCDT.

7 — O Grupo de Trabalho funcionará na dependência do meu Ga-
binete, reunindo em cada dois meses e, adicionalmente, sempre que se 
justifique.

8 — Sempre que as circunstâncias o justifiquem, podem ser convida-
dos a participar nas reuniões do Grupo de Trabalho, ou dos subgrupos, 
representantes de outras entidades, tanto internas como externas ao 
Ministério da Saúde.

9 — O coordenador do Grupo de Trabalho comunica ao Ministro da 
Saúde o progresso dos trabalhos.

10 — A participação no Grupo de Trabalho não confere aos repre-
sentantes o direito à perceção de remuneração, compensação ou con-
trapartidas de qualquer espécie.

11 — Deve ser concedida dispensa aos profissionais que integram o 
Grupo de Trabalho nas horas em que as tarefas a seu cargo os obriguem 
a ausentar -se dos respetivos locais de trabalho.

12 — No prazo de cinco dias, após a publicação deste despacho, 
as entidades e os serviços que integram o Grupo de Trabalho deverão 
indicar os profissionais que as representarão como membros efetivos, 
bem como os membros suplentes.

13 — O mandato do Grupo de Trabalho termina a 31 de dezembro 
de 2013.

14 — O presente despacho entra em vigor na data da sua assina-
tura.

29 de novembro de 2012. — O Ministro da Saúde, Paulo José de 
Ribeiro Moita de Macedo.

206566309 

 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 15630/2012
A gestão de recursos humanos, em particular, no setor da saúde, impõe 

uma análise ponderada das necessidades, no sentido de se minimizarem 
as assimetrias de acesso e cobertura de natureza regional.

Sendo certo que o País possui hoje uma rede hospitalar e uma rede de 
cuidados de saúde primários com capacidade instalada para assegurar 
a prestação de cuidados de saúde com qualidade à população há, no 

entanto, especialidades e estabelecimentos que se debatem com carências 
de pessoal médico.

Neste contexto, importa viabilizar a contratação dos médicos internos 
que, tendo concluído o internato médico e obtido o grau de especialista 
na correspondente área profissional de especialização, possam ser, desde 
já, integrados na carreira médica, naqueles serviços e estabelecimentos 
de saúde.

Para o efeito, o Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, que alte-
rou o Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, diploma que aprovou 
o regime jurídico do internato médico, estabelece, transitoriamente, por 
remissão do n.º 2 do seu artigo 3.º, a aplicação do regime previsto para 
as vagas preferenciais aos médicos abrangidos pelo n.º 1 do artigo 2.º 
do Decreto -Lei n.º 112/98, de 24 de abril.

Atento o regime em questão, foi solicitado às Administrações Regio-
nais de Saúde que sinalizassem as necessidades sentidas, por estabele-
cimento e especialidade, dos serviços e estabelecimentos de saúde da 
respetiva área geográfica de influência.

Com o objetivo de privilegiar as situações de maior carência e em 
função do número de especialistas que reúne condições para vir a ser 
opositor aos procedimentos de recrutamento a desenvolver ao abrigo do 
presente despacho e ainda de acordo com as necessidades oportunamente 
identificadas por cada uma das Administrações Regionais de Saúde, 
procurou abranger -se o maior número possível de estabelecimentos, 
atendendo, sempre que necessário, quer à posição relativa de cada 
Região de Saúde em termos populacionais, quer às necessidades que 
se prevê ficarem colmatadas pela conclusão do procedimento concursal 
simplificado aberto em junho de 2012.

Neste âmbito as vagas ora postas a concurso visam dar satisfação às 
necessidades mais prementes tendo em vista o equilíbrio e a cobertura 
a nível nacional.

Uma vez que não se encontram ainda concluídos os procedi-
mentos abertos na sequência das vagas fixadas através dos despa-
chos n.os 7702 -B/2012 e 7702 -D/2012, alterados pelos despachos 
n.os 8317 -A/2012 e 8317 -B/2012, estes últimos publicados no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 118, de 20 de junho de 2012, bem como pelo 
despacho n.º 9087/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 129, de 5 de julho de 2012, o presente despacho determina a abertura 
de procedimentos concursais circunscritos aos médicos que concluíram 
a respetiva formação médica especializada na 2.ª época do internato 
médico de 2012, sendo em fase posterior definido um mecanismo de 
recrutamento dos médicos que não ficaram colocados no âmbito destes 
procedimentos, por forma a não prejudicar as vagas já preenchidas e 
em vias de preenchimento.

Os contratos a termo resolutivo incerto dos internos que, nos termos 
do presente despacho, devam ser opositores aos procedimentos simpli-
ficados de recrutamento a desenvolver que não o façam ou, fazendo -o, 
se recusem a celebrar contrato de trabalho cessam no prazo máximo de 
sessentas dias a contar da data da verificação de qualquer um daqueles 
factos.

Assim, e por estarem reunidas as condições para o efeito, ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, 
em conjugação com a alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 112/98, de 24 de abril, e relativamente aos médicos que concluíram 
a respetiva formação médica especializada na 2.ª época de 2012, de-
termino o seguinte:

1 — Tendo em vista a abertura de procedimentos concursais para 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado ou de contrato individual de trabalho por tempo inde-
terminado ao abrigo do Código do Trabalho, consoante se trate de, 
respetivamente, estabelecimentos do setor público administrativo ou 
entidades públicas de natureza empresarial, conforme resulta, consoante 
o caso, dos n.os 5 e 13 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 
18 de agosto, identifico como carenciadas as especialidades e respetivos 
estabelecimentos, que constam do quadro anexo ao presente despacho, 
dele fazendo parte integrante;

2 — A abertura dos procedimentos simplificados de recrutamento 
acima referidos tem de ser desencadeada no prazo máximo de dez dias 
úteis a contar da publicação do presente despacho, devendo os mesmos 
ser tramitados com especial celeridade;

3 — Os procedimentos de recrutamento aqui em causa observam o 
regime fixado no n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, 
de 18 de agosto;

4 — Da abertura dos mencionados procedimentos e do seu desenvol-
vimento, mediante coordenação da respetiva Administração Regional 
de Saúde, deve ser dado, mensalmente, conhecimento à Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P., que, com idêntica periodicidade, me 
deve apresentar a informação em relatório.

3 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira. 




