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Professor associado (1988), agregado (1994) e catedrático (1998)
de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa;
Competência em epidemiologia atribuída pelo Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos (1996);
Diploma em Educação Médica pela Universidade de Gales, Cardiff
(RU) (1997).
8 — Sociedades científicas e profissionais:
Ordem dos Médicos (de 1972 até ao presente);
Sociedades Portuguesas de Cardiologia (de 1973 até ao presente)
e de Medicina Interna (de 1983 até ao presente);
Conselho de Epidemiologia e Prevenção da Sociedade Internacional
de Cardiologia (de 1974 até ao presente) e da Sociedade Europeia
de Cardiologia (de 1983 até ao presente);
Associação Portuguesa de Epidemiologia (de 1987 até ao presente);
Sociedade Portuguesa de Aterosclerose (de 1990 até ao presente
e presidente de 1994 até 1996);
Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação (de
1993 até ao presente);
American College of Preventive Medicine e Association of Teachers
of Preventive Medicine (EUA) (de 1994 até ao presente);
Sociedade Europeia de Aterosclerose (de 1995 até ao presente).
9 — Publicações — mais de 150 publicações, sobretudo nos domínios de epidemiologia e prevenção cardiovasculares, epidemiologia,
medicina preventiva e saúde pública.
Despacho n.o 26 339/2006
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.o 4 do artigo 21.o
e no n.o 2 do artigo 29.o, ambos do Decreto-Lei n.o 212/2006, de
27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Saúde,
nos n.os 3 e 4 do artigo 19.o e no n.o 1 do artigo 20.o da Lei n.o 3/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
é nomeado, em comissão de serviço, para exercer as funções de vogal
do conselho directivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo
Jorge, I. P., o licenciado Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes, cujo perfil e aptidão para o desempenho do cargo são evidenciados na sinopse curricular que se anexa ao presente despacho,
dele fazendo parte integrante.
2 — Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 31.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Agosto, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
o nomeado é autorizado a optar pelo vencimento que aufere no lugar
de origem, correspondente à categoria de assistente da carreira médica
de saúde pública.
3 — Autoriza-se, ainda, o nomeado a exercer, em acumulação, a
actividade de docência em estabelecimentos do ensino superior, nos
termos do disposto na alínea d) do n.o 3 do artigo 16.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Agosto, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
observando os limites temporais estabelecidos no despacho conjunto
n.o 41/ME/90 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 73, de 28 de Março de 1990.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Novembro
de 2006.
30 de Novembro de 2006. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates
Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Curriculum vitae
Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes nascido em 8
de Julho de 1963.
Actividade académica:
Assistente da disciplina de Epidemiologia Clínica na Faculdade
de Medicina de Lisboa;
Colaborador do curso livre de políticas e gestão da saúde da Faculdade de Medicina de Lisboa;
Secretário da Associação para o Desenvolvimento e Investigação
da Faculdade de Medicina;
Membro do conselho consultivo da Associação dos Antigos Alunos
da Faculdade de Medicina de Lisboa;
Comissão organizadora do I Curso de Medicina Humanitária da
Faculdade de Medicina de Lisboa;
Comissão coordenadora do I Mestrado de Gestão em Saúde da
Faculdade de Medicina de Lisboa;
Professor convidado da Escola Superior de Tecnologias de Saúde
de Lisboa (entre 1995 e 1999);
Professor convidado da Universidade Atlântica (2005);
Prelector convidado da Universidade Católica Portuguesa (2005);

Monitor do Instituto de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina de Lisboa (1988-1990).
Actividade em cuidados de saúde:
Médico de saúde pública no Centro de Saúde dos Olivais;
Apoio ao alto comissário da saúde (2004);
Assessor da Secretária de Estado da Saúde (2004);
Membro da Agência de Contratualização da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (nos seguintes períodos:
1996-1999, 2003-2004, 2006);
Assistente de saúde pública da Sub-Região de Saúde de Lisboa
(desde 1996);
Administrador do Hospital de Pulido Valente (entre 1995 e 1996);
Assistente convidado de Medicina Preventiva, FML (desde 1996).
Áreas de interesse em investigação:
Acesso a prestação de cuidados de saúde;
Saúde das minorias;
Avaliação de programas de saúde e de tecnologias da saúde;
Investigação em serviços de saúde: hospitais.
Formação académica e profissional:
Doctoral Candidate at the Department of Health Policy and Administration, School of Public Health, University of North Carolina at
Chapel Hill, USA (Health Services Research);
Especialista em saúde pública (1995);
Assistente da Faculdade de Medicina de Lisboa no Instituto de
Medicina Preventiva (1996-presente);
Master of Science in Public Health Medicine, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, University of London (1992);
Curso superior de Administração Hospitalar, Escola Nacional de
Saúde Publica, Universidade Nova de Lisboa (1991);
Curso superior de Higiene e Medicina Tropical, Instituto de Higiene
e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa (1989);
Licenciado em Medicina, Faculdade de Medicina de Lisboa, Universidade de Lisboa, Julho de 1987.
Sociedades científicas e associações profissionais:
Ordem dos Médicos (1987-presente);
Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública
(1990-presente);
Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares
(1991-presente);
AcademyHealth (2000-presente);
Intenational Society for Pharmacoeconomics and Outcomes
Research (2001-presente);
PAPS — Portuguese American Post Graduate Society — direcção
(2001-2002);
Conselho Nacional do Médico Interno da Ordem dos Médicos — presidente (1989-1991);
PorMSIC — Portuguese Medical Students International Commitee — secretário-geral (1985-1987);
Direcção da Associação dos Estudantes da Faculdade de Medicina
de Lisboa (1983-1987).
Despacho n.o 26 340/2006
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o
e no n.o 2 do artigo 29.o, ambos do Decreto-Lei n.o 212/2006, de
27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Saúde,
nos n.os 3 e 4 do artigo 19.o e no n.o 1 do artigo 20.o da Lei n.o 3/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
é nomeado, em comissão de serviço, para exercer as funções de vogal
do conselho directivo do Instituto Nacional de Emergência Médica,
o licenciado José Pedro Godinho Oliveira Lopes, cujo perfil e aptidão
para o desempenho do cargo são evidenciados na sinopse curricular
que se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.
2 — Autoriza-se o nomeado a exercer, em acumulação, a actividade
de docência em estabelecimentos do ensino superior, nos termos do
estabelecido na alínea d) do n.o 3 do artigo 16.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Agosto, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
observando os limites temporais estabelecidos no despacho conjunto
n.o 41/ME/90 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 73, de 28 de Março de 1990.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Novembro
de 2006.
30 de Novembro de 2006. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates
Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
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ANEXO
Curriculum vitae
José Pedro Godinho Oliveira Lopes, 46 anos de idade, casado,
natural da Guarda, licenciou-se em Engenharia Civil pelo Instituto
Superior Técnico.
Entre 1975 e 1993 pertenceu ao Corpo de Bombeiros Voluntários
da Guarda. Em Maio de 1993 solicitou a passagem ao quadro de
honra, como comandante honorário, por ter assumido o cargo de
inspector regional-adjunto de bombeiros, do Serviço Nacional de Bombeiros (SNB). De 1994 a 1998 desempenhou as funções de inspector
regional de bombeiros do Centro. Posteriormente, exerceu as funções
de inspector superior-adjunto de bombeiros, mais tarde inspector
nacional-adjunto.
Em Novembro de 2001 tomou posse como vice-presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC). Em 2003 foi nomeado vice-presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil
(SNBPC).
Em Janeiro de 2004 integrou a Comissão de Apoio da Saúde ao
EURO 2004. Em Fevereiro de 2004 tomou posse como vogal do
conselho directivo do INEM.
Exerceu as funções de docente do ensino secundário, foi consultor
técnico de empresas e formador de diversas acções de Autocad e
de vários módulos de cursos de segurança contra incêndios e cursos
para comandos e para chefias, na ENB. Integrou o dispositivo português que participou no Exercício Europeu FLORAC 85.
Foi formador em dois dos módulos do curso de pós-graduação
em Gestão da Protecção Civil Municipal, levado a cabo pela Universidade Independente, em Lisboa.
É o responsável pelas cadeiras de Protecção Civil do curso de licenciatura em Protecção Civil ministrado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja.
Pós-graduou-se em Protecção Contra Incêndios em Edifícios, na
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Despacho n.o 26 341/2006
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o
e no n.o 2 do artigo 29.o, ambos do Decreto-Lei n.o 212/2006, de
27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Saúde,
nos n.os 3 e 4 do artigo 19.o e no n.o 1 do artigo 20.o da Lei n.o 3/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
é nomeado, em comissão de serviço, para exercer as funções de presidente do conselho directivo do Instituto Nacional de Emergência
Médica, I. P., o licenciado Luís Manuel de Paiva Gomes Cunha
Ribeiro, cujo perfil e aptidão para o desempenho do cargo são evidenciados na sinopse curricular que se anexa ao presente despacho,
dele fazendo parte integrante.
2 — Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 31.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Agosto, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
o nomeado é autorizado a optar pelo vencimento que aufere no lugar
de origem, correspondente à categoria de chefe de serviço hospitalar,
escalão 2, índice 185, do quadro de pessoal do Hospital de São João,
E. P. E.
3 — Autoriza-se, ainda, o nomeado a exercer, em acumulação, a
actividade de docência em estabelecimentos do ensino superior, nos
termos do disposto na alínea d) do n.o 3 do artigo 16.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Agosto, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
observando os limites temporais estabelecidos no despacho conjunto
n.o 41/ME/90 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 73, de 28 de Março de 1990.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Novembro
de 2006.
30 de Novembro de 2006. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates
Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Curriculum vitae
Luís Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro nasceu em Lamego,
em 20 de Outubro de 1955.
Em 1978 concluiu a licenciatura em Medicina e Cirurgia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Em Janeiro de 1977 iniciou funções como monitor da disciplina
de Fisiologia da Faculdade de Medicina do Porto.
Em 1982 passou a exercer as funções de assistente convidado de
Fisiologia da Faculdade de Medicina do Porto. Em Maio de 1991
realizou na Faculdade de Medicina do Porto as provas de aptidão
pedagógica e científica. Foi aprovado por unanimidade com Muito
bom.
Em Janeiro de 1988 obteve a graduação em assistente hospitalar
de Imunohemoterapia com a classificação de 19 valores.
Em Novembro de 1995 obteve o grau de consultor da carreira
médica hospitalar.

Em Maio de 1996 foi nomeado director do serviço de imunohemoterapia do Hospital de São João. Em Maio de 1999 obteve o grau
de chefe de serviço com a classificação de 20 valores. Em Abril de
2000 foi nomeado director clínico do Hospital de São João.
Em Fevereiro de 2003 foi nomeado presidente do conselho directivo
do Instituto Nacional de Emergência Médica.
É membro de nove sociedades científicas nacionais e internacionais,
presidente da Comissão de Planeamento de Emergência e Saúde,
membro do Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência
e membro do Joint Medical Committee — Senior Civil Emergency
Planning Committee (SCEPC) — NATO.
Foi membro da Comissão Técnica de Medicamentos do INFARMED (1998-2003), do Grupo Consultivo do IGIF (1999-2003), e coordenador nacional médico do Programa de Melhoria da Qualidade
Hospitalar, no âmbito do protocolo celebrado entre o Instituto da
Qualidade na Saúde e o King’s Fund Health Quality System.
É revisor de projectos científicos submetidos ao Human Frontier
Science Program — HFSP e à NATO Collaborative Research Grants.
Foi autor ou co-autor de 196 comunicações científicas (89 como
primeiro autor; 96 em congressos internacionais) apresentadas em
congressos no País e no estrangeiro. Foi autor ou co-autor de 29 trabalhos científicos (11 como primeiro autor; 10 em revistas internacionais). Tem participado como orador convidado em cursos, conferências e seminários sobre gestão.
Despacho n.o 26 342/2006
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.o 4 do artigo 22.o
e no n.o 2 do artigo 29.o, ambos do Decreto-Lei n.o 212/2006, de
27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Saúde,
nos n.os 3 e 4 do artigo 19.o e no n.o 1 do artigo 20.o da Lei n.o 3/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
é nomeado, em comissão de serviço, para exercer as funções de presidente do conselho directivo da Administração Regional de Saúde
do Algarve, I. P., o licenciado Rui Eugénio Ferreira Lourenço, cujo
perfil e aptidão para o desempenho do cargo são evidenciados na
sinopse curricular que se anexa ao presente despacho, dele fazendo
parte integrante.
2 — Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 31.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Agosto, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
o nomeado é autorizado a optar pelo vencimento que aufere no lugar
de origem, correspondente à categoria de chefe de serviço da carreira
médica de medicina geral e familiar.
3 — Autoriza-se, ainda, o nomeado a exercer, em acumulação, a
actividade de docência em estabelecimentos do ensino superior, nos
termos do disposto na alínea d) do n.o 3 do artigo 16.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Agosto, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
observando os limites temporais estabelecidos no despacho conjunto
n.o 41/ME/90 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 73, de 28 de Março de 1990.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Novembro
de 2006.
30 de Novembro de 2006. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates
Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
ANEXO
Curriculum vitae
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, em 1989.
Curso de pós-graduação em Gestão e Economia da Saúde da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em 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 ARS-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.

