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 Aviso n.º 7445/2010
Por despacho de 12 -02 -2010, 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 HPP Algarve, S. A., com sede no Largo de 
Camões, 11, 8000 -140, a adquirir directamente aos produtores, gros-
sistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, para uso exclusivo dos doentes internados nas instalações 
do Hospital Privado de Santa Maria de Faro, sitas na mesma morada, 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do despacho, 
e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

25 -02 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
203126562 

 Aviso n.º 7446/2010
Por despacho de 12 -02 -2010, 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 Hospira Portugal, L.da, com sede 
social na Rua Amália Rodrigues, n.º 240, Birre, 2750 -228 Cascais, a 
comercializar por grosso, substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados, a partir das instalações da SODILOG — Sociedade de 
Distribuição e Logística, L.da, sitas na Estrada da Alfarrobeira, 2625 -244 
Vialonga, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do 
despacho, e considerando -se renovada por igual período, se o INFAR-
MED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

25 -02 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
203126481 

 Aviso n.º 7447/2010
Por despacho de 12 -02 -2010, 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 7065/2005 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 3 
de Agosto, para aquisição directa aos produtores, grossistas e importado-
res de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, concedida à sociedade AVA Clinic, Cuidados Médicos, 
L.da, para uso exclusivo dos doentes internados nas instalações sitas na 
Praça D. Pedro IV, 74, 3.º, A a D, 1100 -202 Lisboa.

11 -03 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203126935 

 Aviso n.º 7448/2010
Por despacho de 09 -03 -2010, 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 Somos Compras, ACE, com 
sede social no Parque da Saúde de Lisboa, Avenida do Brasil, n.º 53, 
pavilhão 33 -A, 1749 -003 Lisboa, a comercializar por grosso, importar e 
exportar substâncias estupefacientes, 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.

11 de Março de 2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fer-
nanda Ralha.

203126895 

 Aviso n.º 7449/2010
Por despacho de 9 de Março de 2010, no uso de competência de-

legada, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a sociedade Generis 
Farmacêutica, S. A., com sede social no Office Park da Beloura, 
Edifício 4, piso 1, escritório 8, 2710-444 Sintra, a comercializar por 
grosso, importar e exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, a partir das instalações da Logifarma, Logística 
Farmacêutica, S. A., sitas na Estrada Nacional, n.º 9, Terrugem, Vila 
Verde, 2711-901 Sintra, 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.

11 de Março de 2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fer-
nanda Ralha.

203126846 

 Aviso n.º 7450/2010
Por despacho de 9 de Março de 2010, no uso de competência de-

legada, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a sociedade Generis 
Farmacêutica, S. A., com sede social no Office Park da Beloura, Edifício 
4, piso 1, escritório 8, 2710-444 Sintra, a comercializar por grosso, 
importar e exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, a partir das instalações sitas no Edifício Logista, Expansão da 
Área Industrial do Passil, lote 1-A, Palhavã, 2894-002 Alcochete, 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.

11 de Março de 2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fer-
nanda Ralha.

203126781 

 Aviso n.º 7451/2010
Por despacho de 09 -03 -2010, 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 Ava Clinic, Cuidados Médicos, 
L.da, com sede na Praça D. Pedro IV, n.º 74, 3.º A a D, 1100 -202 Lis-
boa, a adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso 
exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na Avenida 
António Augusto Aguiar, n.º 5 A, 1050 -010 Lisboa, sendo esta autoriza-
ção 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.

11-03 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.a Maria Fernanda Ralha.
203126635 

 Aviso n.º 7452/2010
Por despacho de 08 -03 -2010, 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 DHL Exel Supply Chain Portugal, 
L.da, com sede social no Alverca Park — Corpo B, Fracção 5, Quinta 
da Verdelha, 2619 -501 Alverca do Ribatejo, a comercializar por grosso 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir 
das instalações sitas na Estrada da Alfarrobeira, Vialonga, 2625 -244 
Vialonga, 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.

11 -03 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.a Maria Fernanda Ralha.
203126724 

 Aviso n.º 7453/2010
Por Despacho do Conselho Directivo de 24 -02 -2010:
Aquilino Paulo da Silva Antunes, técnico superior em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas, do mapa de pessoal do 
INFARMED, I. P., nomeado em regime de substituição, nos termos dos 
artigos 20.º e 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção 
dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Abril e da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 
de Dezembro, no cargo de direcção intermédia de 1.º grau, de Director 
do Gabinete Jurídico e de Contencioso, da Autoridade Nacional do 
Medicamento, I. P.

A presente nomeação produz efeitos a 24 de Fevereiro de 2010 — 
(Isento de fiscalização prévia do TC).

Nota Curricular
Aquilino Paulo da silva Antunes, natural de Alcabideche, Cascais, 

46 anos de idade.
Licenciou -se em Direito pela faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, em Julho de 1987.
Em 2008 frequentou com aproveitamento a pós -graduação em direito 

da Propriedade Industrial organizada pela mesma faculdade em colabo-
ração com a Associação Portuguesa de direito Industrial.

No ano lectivo 2008 — 2009 frequentou a fase escolar do Mestrado 
Bolonha Científico em Ciências Jurídico -Económicas da mesma Fa-
culdade, com trabalhos escritos nas áreas da Propriedade Industrial e 
medicamentos; das Taxas sobre a Comercialização de Produtos Cos-
méticos e de Higiene Corporal e da Jurisprudência Comunitária em 
matéria tributária.

Cumpriu o Serviço Militar obrigatório entre 1989 e 1991 como Con-
sultor Jurídico na Direcção do Serviço de Justiça do Departamento da 




