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de saúde e coordenadora do processo de implementação ao
nível regional (1996-1999);
Administradora do Hospital do Espírito Santo — Évora (desde
2002) com responsabilidade nas áreas de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, materno-infantil e serviços
hoteleiros.
Outras actividades no âmbito da saúde:
Coordenadora da comissão organizadora das comemorações do
V Centenário do Hospital do Espírito Santo — Évora (1995);
Sócia fundadora e primeira presidente da Liga dos Amigos do
Hospital do Espírito Santo.
Despacho conjunto n.o 371/2005. — Nos termos e ao abrigo do
n.o 1 do artigo 19.o da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio, em
comissão de serviço, para exercer as funções de presidente do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Algarve
o licenciado Rui Eugénio Ferreira Lourenço, cuja sinopse curricular
se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.
O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de Maio de 2005.
20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro da Saúde, António Fernando Correia
de Campos.
Sinopse curricular
Rui Eugénio Ferreira Lourenço.
Nascido em Lisboa, em 22 de Fevereiro de 1956.
Casado, dois filhos.
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Nova de Lisboa em 1980.
Especialista em medicina geral e familiar.
Ingressou na carreira de clínica geral em Março de 1985.
Grau de consultor da carreira médica de clínica geral.
Chefe de serviço da carreira médica de clínica geral.
Curso de pós-graduação de Saúde Pública da Escola Nacional de
Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, 1989.
Curso de mestrado (parte curricular) em Gestão e Economia da
Saúde da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 1998.
Competência em gestão de serviços de saúde pela Ordem dos
Médicos.
Director do Centro de Saúde de Mértola entre 1993 e 1995.
Director do Centro de Saúde de Almodôvar entre 1995 e 1996.
Director do Centro de Saúde de Loulé de 1997 a 2003.
Colaborou na Agência de Acompanhamento dos Serviços de Saúde
da Administração Regional de Saúde do Algarve entre 1997 e 1998.
Colaborou em vários grupos de trabalho por nomeação governamental entre 1998 e 2001.
Autor de vários trabalhos de investigação e publicações no âmbito
da medicina geral e familiar e da saúde pública.
Docente convidado da Escola Superior de Saúde da Universidade
do Algarve.
Despacho conjunto n.o 372/2005. — Nos termos e ao abrigo do
n.o 1 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeamos,
em comissão de serviço, para exercer as funções de presidente do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo o licenciado António Manuel Gomes Branco,
cuja sinopse curricular se anexa ao presente despacho, dele fazendo
parte integrante.
O presente despacho conjunto produz efeitos a partir de 1 de Maio
de 2005.
20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro da Saúde, António Fernando Correia
de Campos.
ANEXO
Sinopse curricular
António Manuel Gomes Branco, 52 anos, natural de Torres Novas
e residente em Tomar, casado, dois filhos.
Médico de família, chefe de serviço de clínica geral do Centro de
Saúde de Tomar, Unidade de Santa Maria.
Especialista em medicina geral e familiar pela Ordem dos Médicos.
Currículo profissional:
Licenciatura em Medicina, na Universidade Nova de Lisboa
(1977), internato geral nos Hospitais Civis de Lisboa
(1978-1979), serviço médico à periferia em Fronteira, distrito
de Portalegre (1980-1982);
Em 1982 foi colocado, como médico de família, no Centro de
Saúde de Tomar (CST), distrito de Santarém;

É especialista/assistente da carreira médica de clínica geral desde
1989 e chefe de serviço desde 1999.
Alguns cargos e funções:
Chefe do serviço de planeamento e controlo do CST (1990-1994),
director do CST (1994-1996), coordenador da Sub-Região de
Saúde de Santarém, Região de Lisboa e Vale do Tejo
(1996-2001), presidente do conselho de direcção do Grupo
Hospitalar do Médio Tejo (2002);
Fez parte da equipa de acompanhamento da reforma dos centros
de saúde, Ministério da Saúde (MS) (1999-2000), da comissão
de avaliação dos novos modelos organizativos, MS (2000-2001)
e da comissão de acompanhamento do regime remuneratório
experimental, Direcção-Geral da Saúde (DGS) (2003-2004);
Integra a equipa técnica para a reforma dos cuidados de saúde
primários (resolução do Conselho de Ministros — 7 de Abril
de 2005).
Outras actividades:
Sócio fundador e dirigente da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral, dirigente da Ordem dos Médicos (Conselho Regional do Sul), membro da delegação portuguesa na
União Europeia dos Médicos de Clínica Geral (UEMO);
Grupos de trabalho (GT) para a regulamentação da formação
específica em exercício para clínicos gerais, DGS (1986-1990),
GT para a regulamentação dos concursos na carreira de clínica
geral, DGS (1990-1991), GT para a revisão do regulamento
dos centros de saúde, DGS (1991-1992), coordenação da
equipa que elaborou o projecto de complementaridade entre
os hospitais do Norte do distrito de Santarém — Abrantes,
Tomar e Torres Novas. Deste projecto resultou a criação do
Grupo Hospitalar do Médio Tejo e, mais tarde, do Centro
Hospitalar do Médio Tejo;
Esteve especialmente envolvido nos projectos de reforma dos
centros de saúde, na criação do regime remuneratório experimental para médicos de clínica geral e na reforma do sistema
de certificação de incapacidades (baixas) (1996-2000).
Despacho conjunto n.o 373/2005. — Nos termos e ao abrigo do
n.o 1 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeamos,
em comissão de serviço, para exercer as funções de presidente do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Norte o licenciado Alcindo Salgado Maciel Barbosa, cuja sinopse curricular se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.
O presente despacho conjunto produz efeitos a partir de 1 de Maio
de 2005.
20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro da Saúde, António Fernando Correia
de Campos.
ANEXO
Sinopse curricular
Alcindo Salgado Maciel Barbosa.
1 — Dados pessoais:
Casado, nasceu em 17 de Setembro de 1951, no concelho de
Viana do Castelo.
2 — Habilitações:
Licenciatura em Medicina, na Faculdade de Medicina do Porto,
em 1975;
Pós-graduação em Saúde Pública, na Escola Nacional de Saúde
Pública, 1979-1980;
Pós-graduação em Epidemiologia, na Escola Nacional de Saúde
Pública, 1990;
Competência em gestão de serviços de saúde, pela Ordem dos
Médicos, 2003.
3 — Percurso profissional:
Médico especialista em saúde pública desde 1980;
Chefe de serviço da carreira médica de saúde pública, desde
1992, no Centro de Saúde de Ponte de Lima;
Director dos Centros de Saúde de Paredes de Coura, em 1981,
e de Ponte de Lima, 1982-1986;
Na Direcção de Serviços de Saúde de Macau, foi responsável
dos serviços de vigilância epidemiológica e Sector dos Cuidados
de Saúde Primários e integrou o serviço de planeamento dos
Serviços de Saúde, 1986-1989;

