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Directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), delibera:

1 — Subdelegar, com a faculdade de subdelegar, nos termos do n.º 2 
do artigo 36.º do CPA, e tendo presente o conteúdo dos referidos des-
pachos de subdelegação de competências do Secretário de Estado da 
Saúde e do Secretário de Estado Adjunto da Saúde, de 17 de Outubro 
de 2007 e 1 de Abril de 2008, respectivamente, no seu Presidente, Prof. 
Doutor Vasco António de Jesus Maria, e, nos casos de ausência, falta 
ou impedimento deste, no seu Vice -Presidente Prof. Doutor Hélder 
Dias Mota Filipe, no âmbito da comparticipação de medicamentos, a 
competência para a prática dos seguintes actos:

a) Decidir no âmbito de procedimento simplificado e nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 118/92, de 25 de Junho, os pedi-
dos de comparticipação de medicamentos resultantes da adequação da 
dimensão das embalagens dos medicamentos, nos termos previstos na 
Portaria n.º 1471/2004, de 21 de Dezembro;

b) Decidir a descomparticipação de embalagens de medicamentos por 
aplicação da Portaria n.º 1471/2004, de 21 de Dezembro.

2 — Subdelegar, com a faculdade de subdelegar, nos termos do n.º 2 
do artigo 36.º do CPA, e tendo presente o conteúdo do referido despacho 
de subdelegação de competências Secretário de Estado Adjunto da Saúde, 
de 1 de Abril de 2008, no seu Presidente, Prof. Doutor Vasco António de 
Jesus Maria, e, nos casos de ausência, falta ou impedimento deste, no 
seu Vice -Presidente Prof. Doutor Hélder Dias Mota Filipe, no âmbito da 
gestão de pessoal, a competência para a prática dos seguintes actos:

a) Autorizar a prestação e o pagamento do trabalho extraordinário 
e em dias de descanso semanal, complementar e feriados, nos termos 
da alínea d) do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 259/98, de 18 de 
Agosto, com a redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 169/2006, de 
17 de Agosto, para além dos limites fixados nos n.º s 1 e 2 da citada 
disposição legal e com a observância do disposto no n.º 1 do artigo 30.º 
do mesmo diploma;

b) Autorizar a prestação e o pagamento de trabalho em dias de des-
canso semanal, de descanso complementar e de feriados ao pessoal 
dirigente e de chefia, nos termos do n.º 5 do artigo 33.º do Decreto -Lei 
n.º 259/98, de 18 de Agosto;

c) Autorizar o trabalho a tempo parcial e em semana de quatro dias, 
bem como o regresso ao regime de tempo completo, nos termos dos 
Decretos -Lei n.º s 324/99 e 325/99, ambos de 18 de Agosto;

d) Autorizar a transferência prevista na alínea b) do n.º 8 do artigo 4.º 
da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro;

e) Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no País ou no es-
trangeiro, nos termos do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 de Agosto, e do 
Decreto -Lei n.º 282/89, de 23 de Agosto;

f) Autorizar a atribuição de telemóvel, nos termos do n.º 6 da Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 1 de Agosto;

g) Autorizar a atribuição de horário acrescido, bem como fazê -lo 
cessar, nos termos do regime legal da respectiva carreira;

h) Autorizar deslocações e transporte por avião, em serviço, e a tí-
tulo excepcional devidamente fundamentado, em território nacional, 
nos termos do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de Abril, 
e pagamento de abonos, antecipados ou não, nos termos da legislação 
em vigor

3 — A presente delegação não prejudica os poderes de avocação e 
superintendência do conselho directivo no âmbito dos poderes subde-
legados, bem como das suas competências próprias.

4 — São ratificados todos os actos que tenham sido praticados no 
âmbito dos poderes subdelegados no n.º 1 desde 1 de Setembro de 2007 
e todos os actos que tenham sido praticados no âmbito dos poderes 
subdelegados no n.º 2 desde 1 de Fevereiro de 2008.

12 de Agosto de 2009. — O Conselho Directivo: Hélder Mota Fi-
lipe, vice -presidente — Luísa Carvalho, vice -presidente — Fernando 
Bello, vogal.
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 Despacho n.º 19204/2009
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 

37.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), da delegação de 
poderes constante da deliberação de 22 de Outubro de 2008, do Conselho 
Directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde (INFARMED, I.P.), publicada sob o n.º 2978/2008, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 6 de Novembro de 2008, 
dos Estatutos do INFARMED, I.P., aprovados pela Portaria n.º 810/2007, 
de 27 de Julho, e das subdelegações de poderes constantes do despacho 
de 17 de Junho de 2009, da Vice -Presidente do Conselho Directivo do 
INFARMED, I.P, Dra. Maria Luísa Gonçalves Carvalho, publicado sob 

o n.º 17831/2009 no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 3 de 
Agosto de 2009, e do despacho de 12 de Dezembro de 2008, do Vogal 
do Conselho Directivo do INFARMED, I.P, Dr. António Manuel Oli-
veira das Neves, publicado sob o n.º 699/2009, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 6, de 9 de Janeiro de 2009:

1 — Subdelego na Directora da Unidade de Manutenção no Mercado, 
Dra. Ana Margarida Lopes Morgado, e, nos casos de ausência, falta ou 
impedimento desta, na Directora da Unidade de Introdução no Mercado, 
Dr.ª Marta Isabel Raposo Marques Marcelino, os poderes para:

a) Autorizar a transferência da autorização de introdução no mercado 
de medicamento de uso humano para novo titular;

b) Autorizar as renovações das autorizações de introdução no mercado 
de medicamentos de uso humano, nos termos do regime aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto;

c) Autorizar as alterações do tipo I e II dos termos das autorizações de 
introdução no mercado dos medicamentos de uso humano e alterações 
da rotulagem e do folheto informativo, pelo procedimento nacional.

2 — Subdelego na Directora da Unidade de Introdução no Mer-
cado, Dra. Marta Isabel Raposo Marques Marcelino, e nas gestoras do 
procedimento de pedido de autorização de utilização especial (AUE), 
Dr.ª Eva Maria Zagalo Gouveia e Dra. Maria Isabel de Azeredo Pinto 
Barata de Tovar, e, nos casos de ausência, falta ou impedimento da Di-
rectora da Unidade de Introdução no Mercado, na Directora da Unidade 
de Manutenção no Mercado, Dra. Ana Margarida Lopes Morgado, os 
poderes para autorizar a utilização especial de medicamentos constantes 
do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, ou das respecti-
vas listagens anexas, não possuidores de autorização de introdução no 
mercado, de acordo com o artigo 92.º do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto, e nos termos previstos no regulamento sobre autorizações 
de utilização especial e excepcional de medicamentos aprovado pela 
deliberação n.º 105/CA/2007, de 1 de Março de 2007, do Conselho 
Directivo do INFARMED, I.P..

3 — Subdelego nos gestores do procedimento de pedido em que 
Portugal intervém como Estado membro de referência, Dra. Ana Mar-
garida Peres do Carmo de Oliveira Lourenço e Dr. Jorge Filipe dos 
Santos Rodrigues, os poderes para autorizar as alterações do tipo II dos 
termos das autorizações de introdução no mercado dos medicamentos 
de uso humano, em que Portugal intervém como Estado membro de 
referência.

4 — Subdelego nas gestoras do procedimento de pedido de alterações 
tipo II, Dr.ª Fernanda Augusta dos Santos Vieira Ferreira Cardoso e 
Dr.ª Andreia Carla Duarte Mendes, os poderes para autorizar as alterações 
do tipo II dos termos das autorizações de introdução no mercado dos 
medicamentos de uso humano, em que Portugal intervém como Estado 
membro envolvido.

5 — Subdelego na Directora da Unidade de Introdução no Mercado, 
Dra. Marta Isabel Raposo Marques Marcelino, e, nos casos de ausência, 
falta ou impedimento desta, na directora da Unidade de Manutenção no 
Mercado, Dr.ª Ana Margarida Lopes Morgado, os poderes para:

a) Autorizar o gozo de férias:
b) Justificar ou injustificar faltas.
10 de Agosto de 2009. — O Director da Direcção de Avaliação de 

Medicamentos, João Paulo Cristóvão Martins.
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 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 14715/2009
Por despacho do Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo, de 13 

de Novembro de 2008, no uso de competência subdelegada e ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 55.º do Decreto -Lei n.º 437/91, de 8 de Novembro, foi 
autorizada a celebração do regime de horário acrescido com a enfermeira 
Marta Isabel Marreiros Patrocínio e Costa — Unidade de Alcoologia, 
por um ano, com efeitos a 15 de Dezembro de 2008.

11 de Agosto de 2009. — O Delegado Regional, António Manuel 
Figueiredo Maia.
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 Aviso n.º 14716/2009
Por despacho do Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo, de 22 

de Outubro de 2008, no uso de competência subdelegada e ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 55.º do Dec. Lei n.º 437/91, de 08 de Novembro, foi 
autorizada a renovação do regime de horário acrescido da enfermeira 




