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Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais

se mantida a longo prazo, são evidentes, podendo manifestar-se na
melhoria da qualidade de vida, na redução da mortalidade e na melhoria de doenças crónicas associadas, com destaque para a diabetes
tipo 2, as doenças cardiovasculares e as doenças oncológicas;
Atendendo, por último, a que a cirurgia bariátrica é um tratamento
que consegue grandes perdas de peso em pessoas com obesidade
grave, sendo os benefícios conseguidos, com este tipo de cirurgia,
substanciais e com impacte positivo na saúde global dos doentes, determino o seguinte:
1 — É criada, na directa dependência do director-geral da Saúde,
a Comissão Nacional de Avaliação do Tratamento Cirúrgico da Obesidade, a seguir designada por Comissão, cujo apoio logístico é assegurado pela Direcção-Geral da Saúde.
2 — A Comissão é presidida pelo coordenador em exercício do
Programa Nacional de Combate à Obesidade e tem a seguinte
composição:

Aviso n.o 14 328/2007
Por despacho de 29 de Junho de 2007 do subdirector-geral dos
Transportes Terrestres e Fluviais, em substituição, na falta do director-geral, nos termos do n.o 2 do artigo 41.o do Código do Procedimento Administrativo, foi autorizada a alteração de percurso da
carreira de serviço público de passageiros entre Cacém (estação) e
Lopas (cruzamento), explorada por Vimeca Transportes — Viação
Mecânica de Carnaxide, L.da, com sede na Estrada do Consiglieri
Pedroso, 81, Queluz de Baixo, 2745-566 Barcarena, passando a respectiva concessão a designar-se Cacém (estação)-Cacém (estação) circ.
p/ Bairro Lopas.
16 de Julho de 2007. — Pela Directora, a Chefe de Secção, Maria
Fernanda Pinto.
2611036716

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 17 486/2007
Atendendo à elevada prevalência da obesidade em Portugal, à sua
taxa de crescimento anual, às elevadas morbilidade e mortalidade
que, directa ou indirectamente, a acompanham, à diminuição da qualidade de vida, aos elevados custos que determina e à dificuldade
do seu tratamento, esta patologia constitui um problema de saúde
pública, cuja magnitude determinou a existência do Programa Nacional de Combate à Obesidade, que integra a Plataforma Nacional contra
a Obesidade e o Plano Nacional de Saúde 2004-2010.
Atendendo, também, a que a obesidade, sendo uma doença crónica
com génese multifactorial, requer esforços continuados para ser controlada, constituindo um importante factor de risco para o desenvolvimento e agravamento de outras doenças;
Atendendo, ainda, a que os benefícios para a saúde das pessoas
obesas, conseguidos com a perda intencional de peso, principalmente

Comissão executiva:
a) Prof. Doutor Davide de Carvalho, endocrinologista do Hospital
de São João, E. P. E.;
b) Prof.a Doutora Helena Cardoso, do Hospital Geral de Santo
António, E. P. E.;
c) Dr.a Dircea Rodrigues, dos Hospitais da Universidade de
Coimbra;
d) Dr.a Teresa Dias, do Hospital de Santa Maria, E. P. E.;
e) Representante da Administração Central do Sistema de
Saúde, I. P.;
f) Representante do SIGIC — Sistema de Integrado de Gestão de
Inscritos para Cirurgia, da Administração Central do Sistema de
Saúde, I. P.;
g) Representante de cada administração regional de saúde, I. P.;
Comissão consultiva:
a) Dr.a Carla Rego, pediatra;
b) Dr.a Helena Fonseca, pediatra;
c) Dr. António Sérgio, cirurgião;
d) Dr. Jorge Limão, cirurgião;
e) Dr. Ângelo Ferreira, cirurgião;
f) Dr. Luís Pisco, clínico geral e de medicina familiar;
g) Representante da ADEXO — Associação de Doentes Obesos
e ex-Obesos de Portugal.
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3 — A Comissão tem por missão:
a) Avaliar o cumprimento dos critérios de inclusão de doentes
obesos para cirurgia bariátrica e dos respectivos critérios de funcionamento das unidades, definidos por circular normativa da Direcção-Geral da Saúde;
b) Avaliar a capacidade de resposta das unidades de cirurgia
bariátrica;
c) Avaliar os resultados individuais obtidos com a cirurgia bariátrica;
d) Propor ao director-geral da Saúde a actualização de critérios
de funcionamento de unidades de cirurgia bariátrica e emitir parecer
sobre orientações de boa prática profissional;
e) Submeter ao director-geral da Saúde relatório de progresso
semestral sobre a actividade nacional global das unidades de cirurgia
bariátrica, incluindo a económica, que permita a sua gestão integrada
e a tomada de medidas correctoras.
4 — O mandato da Comissão tem a duração de dois anos.

Tem vários artigos publicados em revistas científicas e em actas
de conferências internacionais nas áreas da sua especialidade;
Foi bolseiro da JNICT e da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento, 1991-1997;
Co-fundador da ONG East Timor Action Network (ETAN) USA,
1991;
É membro da Ordem dos Engenheiros desde 1991.

Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira
Despacho n.o 17 488/2007
Por despacho de 19 de Junho de 2007 do conselho de administração
do Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, foi concedida
licença sem vencimento por 90 dias a Nêlidê Maria Maurício Marques
Ferreira, assistente administrativa especialista, com início em 3 de
Setembro de 2007.

25 de Maio de 2007. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

27 de Julho de 2007. — A Presidente do Conselho de Administração, Maria Adelaide Castelo Madeira Afonso.
2611036710

Despacho n.o 17 487/2007

Hospital de Sousa Martins
o

o

1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n. 2 do artigo 4. ,
no artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 218/2007, de 29 de Maio, que aprovou
a Lei Orgânica do Alto-Comissariado da Saúde, e nos n.os 3, 4 e 5
do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em
anexo à Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, é nomeado, em comissão
de serviço, para exercer as funções de alto-comissário-adjunto o
Prof. Doutor José Maria Mendes Ribeiro de Freitas Albuquerque,
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 — Autorizo 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 Janeiro, republicada em anexo à 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 reportados a 1 de Junho
de 2007.
6 de Julho de 2007. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Sinopse curricular
Nome — José Maria Mendes Ribeiro de Freitas Albuquerque.
Formação académica:
Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Lehigh University, PA (EUA), 1998;
Equivalência do grau concedida pela Universidade Técnica de Lisboa, 1998;
Licenciado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais no Instituto
Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, 1991.
Experiência profissional:
Assessor da Direcção de Investigação e Desenvolvimento, Instituto
de Soldadura e Qualidade, Taguspark, Oeiras, 2006;
Docente da disciplina de Gestão Empresarial e investigador do
Centro de Investigação em Inovação Empresarial e do Trabalho do
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 2006-2007;
Assessor na Unidade de Coordenação do Plano Tecnológico, Ministério da Economia e Inovação, Junho-Dezembro 2005;
Investigador na Direcção da Qualidade Industrial, Instituto de Soldadura e Qualidade, Taguspark, Oeiras, 2001-2005;
Investigador pós-doutorado do Departamento de Engenharia de
Materiais, Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 1998-2001;
Cientista convidado do National Institute for Standards and Technology, Gaithersburg MD, EUA, 1993;
Assistente do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais,
Lehigh University, PA (EUA), 1991-1998;
Coordenou projectos científicos e tecnológicos do V e VI Programas
Quadro de Investigação e Desenvolvimento da Comissão Europeia,
bem como programas nacionais (PRIME, POCI);
Foi perito avaliador da Comissão Europeia nas áreas de nanotecnologia e nanociências do Centro Internacional de Ciência e Tecnologia (ISTC), 2005-2006, e do Centro de Ciência e Tecnologia da
Ucrânia (STU), 2006;
Na Unidade de Coordenação do Plano Tecnológico, dedicou-se
ao Quadro Nacional de Inovação, aos Quadros Comunitários de Apoio
(QCA III e QREN) e às relações com a Comissão Europeia;

Deliberação (extracto) n.o 1519/2007
Por despacho do conselho de administração do Hospital de Sousa
Martins — Guarda de 18 de Junho de 2007, ratificado por deliberação
do conselho directivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., de 16 de Julho de 2007, foi autorizada a renovação de
contrato de trabalho a termo certo com a auxiliar de acção médica
Maria de Lurdes Gonçalves Delgado Alpendre, por urgente conveniência de serviço, pelo período de três meses, com efeitos a 14 de
Junho de 2007, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde.
27 de Julho de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Monteiro Girão.
2611036697
Despacho (extracto) n.o 17 489/2007
Por despacho do conselho de administração do Hospital de Sousa
Martins — Guarda de 31 de Maio de 2007, ratificado por despacho
do conselho directivo da Administração Regional de Saúde do Centro,
I. P., de 16 de Julho de 2007, foi autorizada a renovação de contrato
de trabalho a termo certo do técnico de 2.a classe de cardiopneumologia Ricardo Miguel Beirão Monteiro, por urgente conveniência
de serviço, pelo período de três meses, com efeitos desde 12 de Junho
de 2007, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde.
27 de Julho de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Monteiro Girão.
2611036696

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação do Centro
Despacho n.o 17 490/2007
Por despachos do secretário-geral-adjunto, por delegação de competências do secretário-geral, e do director regional-adjunto de educação do Centro, por delegação, de 19 de Outubro de 2006 e de
6 de Junho de 2007, respectivamente, foi José Carlos Carvalhas Dias
de Oliveira, técnico profissional especialista do quadro único do Ministério da Educação, transferido para o quadro distrital de vinculação
de Viseu, com afectação à Escola Secundária/3 de Carregal do Sal,
com efeitos a 31 de Agosto de 2007.
28 de Junho de 2007. — O Director de Serviços de Recursos Humanos, António Apolinário Saraiva.

Agrupamento de Escolas de São Vicente da Beira
Aviso n.o 14 329/2007
Por despacho da presidente do conselho executivo referente ao
ano escolar de 2006-2007, conforme o despacho n.o 23 189/2006, no
uso de delegação de competências publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 219, de 14 de Novembro de 2006, foram homologados
os contratos dos professores não efectivos para o Agrupamento de
Escolas de São Vicente da Beira (AESVB) abaixo indicados:
Ângelo Filipe Gonçalves.
Beatriz Falcão da Cruz Rodrigues Lourenço.

