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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 
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Marinha do Ministério da defesa Nacional, tendo alcançado o posto de 
Subtenente da Reserva Naval.

Iniciou o estágio de advocacia em Novembro de 1987 e exerce advo-
cacia como profissional liberal, desde Abril de 1988 a esta parte, inicial-
mente como advogado estagiário e, desde 1990, como advogado.

Desde Agosto de 1988 e Maio de 1998 foi trabalhador da Caminhos-
-de -Ferro Portugueses, E. P., tendo exercido desde 1992 os cargos de 
Chefe de Núcleo, de Serviço e de Divisão na área da Regulamentação 
e contratação colectiva da Direcção de Recursos Humanos.

De Maio de 2000 a Agosto de 2008, foi responsável pelo Gabinete 
Jurídico e de Contencioso do INFARMED, como Coordenador e, pos-
teriormente, como Director.

De Agosto de 2008 a 23 de Fevereiro de 2010 exerceu funções como 
Técnico Superior/Advogado no mesmo Gabinete.

INFARMED, I. P., 22 de Março de 2010. — O Presidente do Conselho 
Directivo, Vasco António de Jesus Maria.

203126246 

 Aviso n.º 7454/2010

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho na modalidade

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado

Nos termos do n.º 3 do artigo 6.º, da alínea b) do artigo 7.º e do ar-
tigo 50.º, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, e uma vez 
que não existem reservas de recrutamento no INFARMED — Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., e que, segundo 
informação disponível na página electrónica da Direcção -Geral da 
Administração e do Emprego Público, se encontra temporariamente 
indisponível a consulta à Entidade Centralizada para a Constituição de 
Reservas de Recrutamento, torna -se público que se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, procedimento concursal comum, para ocupação 
de posto de trabalho do mapa de pessoal da mesma Autoridade Nacional, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado na carreira de técnico superior.

A este procedimento é aplicável a tramitação prevista no artigo 54.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, regulamentada pela Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, encontrando -se o presente Aviso dis-
ponível na Bolsa de Emprego Público, (www.bep.gov.pt) para consulta, 
a partir do 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 
e, por extracto, na página electrónica do INFARMED — Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (www.infarmed.
pt), e em jornal de expansão nacional.

1 — Acto autorizador e entidade que realiza o procedimento
O presente procedimento é realizado pelo INFARMED — Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., e foi autorizado 
por deliberação do Conselho Directivo de 20 de Janeiro de 2010.

2 — Modalidade da relação jurídica de emprego público e número 
de postos de trabalho a ocupar

A modalidade de relação jurídica de emprego a constituir é a de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

O presente procedimento destina -se a ocupar 1 posto de trabalho na 
categoria de técnico superior, carreira de técnico superior.

3 — Local de trabalho
O local de trabalho situa -se nas instalações do INFARMED — Auto-

ridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., no Parque 
de Saúde de Lisboa, Avenida Brasil, n.º 53, 1749 -004 Lisboa.

4 — Caracterização do posto de trabalho
O posto de trabalho a preencher tem as seguintes características:
Técnico de Arquivo
Gerir e manter conservados os documentos do Arquivo de forma a dar 

apoio à tomada de decisão de todos os Serviços do INFARMED, I. P.
5 — Requisitos de admissão
Só são admitidos os candidatos que, até ao final do prazo de candida-

tura, reúnam cumulativamente os seguintes requisitos gerais:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6 — Campo de recrutamento
6.1 — O campo de recrutamento para o presente procedimento é o 

seguinte:
Trabalhadores com relação jurídica de emprego público, fundada em 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
previamente estabelecida.

6.2 — A determinação da prévia existência da relação jurídica de 
emprego público efectua -se com base na declaração prevista na alínea b) 
do n.º 16.1. deste aviso.

7 — Nível habilitacional exigido
Sob pena de não admissão, os candidatos devem possuir habilita-

ções literárias ao nível da Licenciatura e especialização em Ciências 
Documentais — opção Arquivo ou Licenciatura nas áreas das Ciências 
da Informação/Documentação.

8 — Requisitos essenciais para o preenchimento do posto de tra-
balho

São ainda requisitos essenciais para o preenchimento do posto de 
trabalho, a valorizar pelo júri no quadro dos métodos de selecção de-
finidos, os seguintes:

Experiência mínima de três anos em funções de arquivo;
Conhecimentos em sistemas de gestão documental e arquivo;
Experiência na implementação de soluções tecnológicas inovadoras 

na área da gestão electrónica de documentos;
Conhecimentos da língua inglesa (fluência);
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador: Microsoft 

Office;

9 — Impedimento de candidatura
Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se en-

contrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do INFARMED — Autoridade Nacional do Medica-
mento e Produtos de Saúde, I. P., idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Forma e prazo de apresentação da candidatura
A apresentação das candidaturas deverá, sob pena de exclusão, ser 

efectuada em suporte de papel e sob forma escrita, em impresso pró-
prio, disponível na página electrónica do INFARMED — Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., no prazo de 10 
dias úteis contados da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República.

11 — Local e endereço postal onde deve ser apresentada a candidatura
11.1 — O formulário bem como os documentos referidos em 16.1. 

deverão, até ao termo do prazo fixado, ser entregues, em envelope fe-
chado e com a referência do concurso (número do Aviso publicado na 
2.ª série do Diário da República), pessoalmente na Secção de Expediente 
do INFARMED, I. P., sita no Parque de Saúde de Lisboa, Avenida do 
Brasil, 53, 1749 -004 Lisboa, das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 
17 horas, ou enviadas por correio registado com aviso de recepção, 
para a mesma morada.

11.2 — A não apresentação de qualquer dos documentos constantes 
das alíneas a), b, c) e f) do n.º 16.1. do presente aviso determina a ex-
clusão do candidato ao procedimento.

11.3 — A não apresentação de qualquer dos documentos constantes 
das alíneas d) e e) do n.º 16.1. do presente aviso determina a não valora-
ção, em termos curriculares, da formação ou da experiência profissionais, 
consoante o documento em falta.

11.4 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.
12 — Métodos de selecção respectiva ponderação e sistema de va-

loração final, bem como as restantes indicações relativas aos métodos
12.1 — Sem prejuízo do disposto em 12.2. e 12.3., os métodos de 

selecção a utilizar para a generalidade dos candidatos são os seguintes:
a) Prova de conhecimentos (PC), nos termos do artigo 9.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, com a duração de 60 minutos, que visa 
avaliar os conhecimentos académicos e profissionais e as competências 
dos candidatos necessárias ao exercício de funções inerentes ao posto de 
trabalho em concurso, de acordo com a bibliografia e ou legislação de 
suporte prevista no n.º 21 deste aviso. A mesma prova consiste num teste 
escrito de escolha múltipla e sem consulta, composto por duas partes: 
a primeira, com uma ponderação de 40 %, incidente sobre os diplomas 
orgânicos do INFARMED, I. P. e sobre o Código do Procedimento 
Administrativo, e a segunda, com uma ponderação de 60 %, incidente 
sobre matérias específicas do posto de trabalho a prover, de acordo com 
as suas características e com a bibliografia e legislação indicada;

b) Avaliação psicológica (AP), nos termos do artigo 10.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, destinada a avaliar, através de técnicas 
de natureza psicológica as aptidões, características de personalidade e 




