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 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 17778/2009
Por despacho de 21 -08 -2009, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a sociedade Hospitais Privados de Portu-
gal — HPP Sul, S. A., para as instalações do Hospital de São Gonçalo, 
sito na Avenida D. Sebastião, Ameijeira de Cima, 8600 -502 Lagos, a 
adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso ex-
clusivo dos seus doentes internados, sendo esta autorização válida por 
um ano a partir da data desta publicação, e considerando -se renovada 
por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do 
termo do prazo.

24 de Março de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202392508 

 Aviso n.º 17779/2009
Por despacho de 09 -09 -2009, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a Sociedade Laboratórios Farmacêuticos 
Rovi, S. A., com sede social nos Jardins da Parede, Rua do Pinhal, 
Lote 16, 2775 -654 Parede, a comercializar por grosso substâncias es-
tupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir suas instalações 
da Logista Transportes, Transitários e Pharma Unipessoal, L.da, sitas na 
Expansão da Área Industrial do Passil, Lote 1 -A, 2894 -002 Alcochete, 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data desta publi-
cação, e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED 
nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

11 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202403426 

 Aviso n.º 17780/2009
Por despacho de 15 de Setembro de 2009, no uso de competência dele-

gada, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a Sociedade Cooprofar — Coope-
rativa dos Proprietários de Farmácia, C. R. L., com sede social na Rua 
Pedro José Ferreira, n.º 200 -210, São Cosme, 4420 -612 Gondomar, a 
comercializar por grosso substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, a partir das instalações da Medlog — Logística Farmacêu-
tica, S. A., sitas na Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros, Lote 41, 
5340 -021 Amendoeira, sendo esta autorização válida por um ano a partir 
da data desta publicação, e considerando -se renovada por igual período, 
se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

17 de Setembro de 2009 — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202392719 

 Aviso n.º 17781/2009
Por despacho de 15 de Setembro de 2009, no uso de competência 

delegada, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a entidade Hospital de 
Faro, E. P. E., com sede na Rua de Leão Penedo, 8000 -386 Faro, a ad-
quirir directamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos 
seus doentes internados, nas instalações sitas na mesma morada, sendo 
esta autorização válida por um ano a partir da data desta publicação e 
considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

17 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202393878 

 Aviso n.º 17782/2009
Por despacho de 10 de Setembro de 2009, no uso de competência 

delegada, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Re-
gulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a Sociedade MPS 
Farmacêutica — Medicamentos e Produtos de Saúde, S. A., com sede so-
cial na Rua de Azedo Gneco, 4 -A/B, Santa Maria de Corroios, 2845 -405 
Amora, a comercializar por grosso e exportar, substâncias estupefacien-
tes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas 
na mesma morada, sendo esta autorização válida por um ano a partir da 

data desta publicação e considerando -se renovada por igual período, se 
o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

17 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202393975 

 Aviso n.º 17783/2009
Por despacho de 15 de Setembro de 2009, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a manutenção da autorização para comercializar 
por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias estupefacientes, psi-
cotrópicas e seus preparados concedida anteriormente à sociedade Sanofi 
Aventis — Produtos Farmacêuticos, S. A., a partir das instalações da sociedade 
FCC Logística Portugal, S. A., sitas na Estrada dos Arneiros, 4, 2050 -544 
Azambuja, cuja tipologia social foi alterada para Sanofi Aventis — Produtos 
Farmacêuticos, L.da, sendo esta autorização válida por um ano a partir da 
data desta publicação e considerando -se renovada por igual período, se o 
INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

17 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202394111 

 Aviso n.º 17784/2009
Por despacho de 15-09-2009, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 
12 de Outubro, foi revogada a autorização patente no Aviso n.º 24807/2008 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 9 de Outubro, para 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de medicamentos 
contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
concedida à Sociedade Laboratórios Pfizer, L.da a partir das instalações 
da FCC Logística Portugal, S. A., sitas no Centro Empresarial da Rainha, 
Lotes 1, 2 e 3, Arneiros, Casal dos Vicentes, na Azambuja.

17 de Setembro de 2009. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202394306 

 Aviso n.º 17785/2009
Por despacho de 15 -09 -2009, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 
12 de Outubro, foi revogada a autorização patente no Aviso n.º 25125/2007 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 19 de Dezembro, 
para comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de medicamen-
tos contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
concedida à Sociedade Laboratórios Vitória, S. A., a partir das instalações 
da FCC Logística Portugal, S. A., sitas no Centro Empresarial da Rainha, 
lotes 1, 2 e 3, Arneiros, Casal dos Vicentes, na Azambuja.

17 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202394128 

 Aviso n.º 17786/2009
Por despacho de 15 -09 -2009, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 
12 de Outubro, foi revogada a autorização patente no Aviso n.º 25125/2007 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 19 de Dezembro, 
para comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de medicamen-
tos contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
concedida à Sociedade Laboratórios Vitória, S. A., a partir das instalações 
da FCC Logística Portugal, S. A., sitas no Centro Empresarial da Rainha, 
lotes 1, 2 e 3, Arneiros, Casal dos Vicentes, na Azambuja.

17 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202394274 

 Aviso n.º 17787/2009
Por despacho de 15 -09 -2009, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de Outubro, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 22302/2008 publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 
22 de Agosto, para aquisição directa aos produtores, grossistas e importa-
dores, medicamentos contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, concedida ao Hospital Distrital de Faro, com sede 
social e instalações sitas na Rua Leão Penedo, 8000 -386 Faro.

17 de Setembro de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202394355 




