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entidades que já se encontrassem em funcionamento iniciassem junto 
do INFARMED, I. P. o processo conducente à notificação prevista no 
n.º 1 do artigo 36.º;

d) Ao abrigo do preceituado no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento 
anexo à Deliberação n.º 515/2010, de 03 de Março, do Conselho Direc-
tivo do INFARMED, I. P., publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 50, de 12 de Março, o prazo referido no considerando anterior ter-
minou no dia 17 de Setembro de 2010;

e) Nos termos do disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 61.º do 
Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, constitui contra -ordenação 
punível com coima o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos em desconformidade com o disposto no mesmo 
diploma legal;

f) Até à presente data, a entidade em apreço não procedeu à notificação 
do exercício da actividade desenvolvida, em desconformidade com a 
obrigação imposta pelo n.º 1 do artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho;

g) De acordo com o plasmado no n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-
-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, quando se verifique a não satisfa-
ção das condições da respectiva notificação, a autoridade competente 
deve suspender o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos ou impor condições ou obrigações especiais 
ao notificante;

h) Atenta a total inobservância da obrigação contida no n.º 1 do ar-
tigo 36.º do supra citado diploma legal, a suspensão do exercício da 
actividade reveste a única forma de acautelar eficazmente a salvaguarda 
dos interesses envolvidos, mormente da saúde pública,

Delibera, nos termos conjugados dos artigo 40.º, n.º 1, 60.º e 61.º, 
n.º 1, alínea ee), do Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, alínea c) 
do n.º 2 do artigo 3.º, e alíneas d), e), h) e r) do n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho:

i) Ordenar, com efeitos imediatos, a suspensão do exercício da ac-
tividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos exercida 
pela entidade;

ii) Ordenar a instauração de processo de contra -ordenação social 
à entidade, com fundamento no incumprimento da obrigação legal 
de notificação à autoridade competente do exercício da actividade de 
distribuição por grosso de dispositivos médicos.

Mais delibera, considerando a urgência da decisão, não promover 
a audiência prévia da interessada, ao abrigo do disposto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º, do Código do Procedimento Administrativo.

Delibera, ainda, proceder à publicitação da presente Deliberação.
30 de Setembro de 2011. — O Conselho Directivo: Hélder Mota 

Filipe, vice -presidente — Cristina Furtado, vogal — António Neves, 
vogal.

205317475 

 Deliberação n.º 2128/2011

Suspensão da Actividade de Distribuição por Grosso de Dispositivos 
Médicos exercida pela entidade “G. F. B. — Manutenção, Higiene 
Industrial, L.da”, e instauração de processo de contra -ordenação 
social.
O Conselho Directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., considerando que:
a) A sociedade comercial “G. F. B. — Manutenção, Higiene Industrial, 

L.da”, com sede social na Rua de Santo Eloy, 3G, 2735 -613 Agualva -Cacém, 
se dedica à actividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos;

b) Ao abrigo do disposto nos artigo 36.º e seguintes do Decreto -Lei 
n.º 145/2009, de 17 de Junho, o exercício da actividade de distribuição 
por grosso de dispositivos médicos está sujeito a notificação à autori-
dade competente e à fiscalização por parte desta nos termos do referido 
diploma legal;

c) Nos termos do no n.º 1 do artigo 70.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho, foi concedido o prazo transitório de 180 (cento e oi-
tenta) dias após a entrada em vigor do mesmo diploma, para que as 
entidades que já se encontrassem em funcionamento iniciassem junto 
do INFARMED, I. P., o processo conducente à notificação prevista no 
n.º 1 do artigo 36.º;

d) Ao abrigo do preceituado no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento 
anexo à Deliberação n.º 515/2010, de 03 de Março, do Conselho Direc-
tivo do INFARMED, I. P., publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 50, de 12 de Março, o prazo referido no considerando anterior ter-
minou no dia 17 de Setembro de 2010;

e) Nos termos do disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 61.º do 
Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, constitui contra -ordenação 
punível com coima o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos em desconformidade com o disposto no mesmo 
diploma legal;

f) Até à presente data, a entidade em apreço não procedeu à notificação 
do exercício da actividade desenvolvida, em desconformidade com a 
obrigação imposta pelo n.º 1 do artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho;

g) De acordo com o plasmado no n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-
-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, quando se verifique a não satisfa-
ção das condições da respectiva notificação, a autoridade competente 
deve suspender o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos ou impor condições ou obrigações especiais 
ao notificante;

h) Atenta a total inobservância da obrigação contida no n.º 1 do ar-
tigo 36.º do supra citado diploma legal, a suspensão do exercício da 
actividade reveste a única forma de acautelar eficazmente a salvaguarda 
dos interesses envolvidos, mormente da saúde pública,

Delibera, nos termos conjugados dos artigo 40.º, n.º 1, 60.º e 61.º, 
n.º 1, alínea ee), do Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, alínea c) 
do n.º 2 do artigo 3.º, e alíneas d), e), h) e r) do n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho:

i) Ordenar, com efeitos imediatos, a suspensão do exercício da ac-
tividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos exercida 
pela entidade;

ii) Ordenar a instauração de processo de contra -ordenação social 
à entidade, com fundamento no incumprimento da obrigação legal 
de notificação à autoridade competente do exercício da actividade de 
distribuição por grosso de dispositivos médicos.

Mais delibera, considerando a urgência da decisão, não promover a 
audiência prévia da interessada, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 103.º, do Código do Procedimento Administrativo.

Delibera, ainda, proceder à publicitação da presente Deliberação.
30 de Setembro de 2011. — O Conselho Directivo: Helder Mota Fi-

lipe, vice -presidente — Cristina Furtado, vogal — António Neves, vogal.
205317264 

 Deliberação n.º 2129/2011

Suspensão da Actividade de Distribuição por Grosso de Dispositivos 
Médicos exercida pela entidade “DERMONATURA — Produtos 
Cosméticos e Farmacêuticos, Unipessoal, L.da”, NIPC 506736091, 
e instauração de processo de contra -ordenação social.
O Conselho Directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., considerando que:
a) A sociedade comercial “DERMONATURA — Produtos Cosméti-

cos e Farmacêuticos, Unipessoal L.da”, NIPC 506736091, com sede social 
na Rua Eng.º Maia Bernardo 65 -3 Tras., 4435 -224 Rio Tinto, se dedica 
à actividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos;

b) Ao abrigo do disposto nos artigo 36.º e seguintes do Decreto -Lei 
n.º 145/2009, de 17 de Junho, o exercício da actividade de distribuição 
por grosso de dispositivos médicos está sujeito a notificação à autori-
dade competente e à fiscalização por parte desta nos termos do referido 
diploma legal;

c) Nos termos do no n.º 1 do artigo 70.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho, foi concedido o prazo transitório de 180 (cento e oi-
tenta) dias após a entrada em vigor do mesmo diploma, para que as 
entidades que já se encontrassem em funcionamento iniciassem junto 
do INFARMED, I. P., o processo conducente à notificação prevista no 
n.º 1 do artigo 36.º;

d) Ao abrigo do preceituado no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento 
anexo à Deliberação n.º 515/2010, de 03 de Março, do Conselho Direc-
tivo do INFARMED, I. P., publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 50, de 12 de Março, o prazo referido no considerando anterior ter-
minou no dia 17 de Setembro de 2010;

e) Nos termos do disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 61.º do 
Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, constitui contra -ordenação 
punível com coima o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos em desconformidade com o disposto no mesmo 
diploma legal;

f) Até à presente data, a entidade em apreço não procedeu à notificação 
do exercício da actividade desenvolvida, em desconformidade com a 
obrigação imposta pelo n.º 1 do artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho;

g) De acordo com o plasmado no n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-
-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, quando se verifique a não satisfa-
ção das condições da respectiva notificação, a autoridade competente 
deve suspender o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos ou impor condições ou obrigações especiais 
ao notificante;
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h) Atenta a total inobservância da obrigação contida no n.º 1 do ar-
tigo 36.º do supra citado diploma legal, a suspensão do exercício da 
actividade reveste a única forma de acautelar eficazmente a salvaguarda 
dos interesses envolvidos, mormente da saúde pública,

Delibera, nos termos conjugados dos artigo 40.º, n.º 1, 60.º e 61.º, 
n.º 1, alínea ee), do Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, alínea c) 
do n.º 2 do artigo 3.º, e alíneas d), e), h) e r) do n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho:

i) Ordenar, com efeitos imediatos, a suspensão do exercício da ac-
tividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos exercida 
pela entidade;

ii) Ordenar a instauração de processo de contra -ordenação social 
à entidade, com fundamento no incumprimento da obrigação legal 
de notificação à autoridade competente do exercício da actividade de 
distribuição por grosso de dispositivos médicos.

Mais delibera, considerando a urgência da decisão, não promover a 
audiência prévia da interessada, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 103.º, do Código do Procedimento Administrativo.

Delibera, ainda, proceder à publicitação da presente Deliberação.
30 de Setembro de 2011. — O Conselho Directivo: Helder Mota 

Filipe, vice -presidente — Cristina Furtado, vogal — António Neves, 
vogal.

205317142 

 Deliberação n.º 2130/2011

Suspensão da Actividade de Distribuição por Grosso de Dispositivos 
Médicos exercida pela entidade “Woundcare — Comércio 
Dispositivos Médicos, Unipessoal L.da”, NIPC 504325361, e 
instauração de processo de contra -ordenação social.
O Conselho Directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., considerando que:
a) A sociedade comercial “Woundcare — Comercio Dispositivos 

Médicos, Unipessoal L.da”, NIPC 504325361, com sede social na Rua 
26, 3.º Bairro da Encarnação, 1800 -371 Lisboa, se dedica à actividade 
de distribuição por grosso de dispositivos médicos;

b) Ao abrigo do disposto nos artigo 36.º e seguintes do Decreto -Lei 
n.º 145/2009, de 17 de Junho, o exercício da actividade de distribuição 
por grosso de dispositivos médicos está sujeito a notificação à autori-
dade competente e à fiscalização por parte desta nos termos do referido 
diploma legal;

c) Nos termos do no n.º 1 do artigo 70.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho, foi concedido o prazo transitório de 180 (cento e oi-
tenta) dias após a entrada em vigor do mesmo diploma, para que as 
entidades que já se encontrassem em funcionamento iniciassem junto 
do INFARMED, I. P. o processo conducente à notificação prevista no 
n.º 1 do artigo 36.º;

d) Ao abrigo do preceituado no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento 
anexo à Deliberação n.º 515/2010, de 03 de Março, do Conselho Direc-
tivo do INFARMED, I. P., publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 50, de 12 de Março, o prazo referido no considerando anterior ter-
minou no dia 17 de Setembro de 2010;

e) Nos termos do disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 61.º do 
Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, constitui contra -ordenação 
punível com coima o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos em desconformidade com o disposto no mesmo 
diploma legal;

f) Até à presente data, a entidade em apreço não procedeu à notificação 
do exercício da actividade desenvolvida, em desconformidade com a 
obrigação imposta pelo n.º 1 do artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho;

g) De acordo com o plasmado no n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-
-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, quando se verifique a não satisfa-
ção das condições da respectiva notificação, a autoridade competente 
deve suspender o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos ou impor condições ou obrigações especiais 
ao notificante;

h) Atenta a total inobservância da obrigação contida no n.º 1 do ar-
tigo 36.º do supra citado diploma legal, a suspensão do exercício da 
actividade reveste a única forma de acautelar eficazmente a salvaguarda 
dos interesses envolvidos, mormente da saúde pública,

Delibera, nos termos conjugados dos artigo 40.º, n.º 1, 60.º e 61.º, 
n.º 1, alínea ee), do Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, alínea c) 
do n.º 2 do artigo 3.º, e alíneas d), e), h) e r) do n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho:

i) Ordenar, com efeitos imediatos, a suspensão do exercício da ac-
tividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos exercida 
pela entidade;

ii) Ordenar a instauração de processo de contra -ordenação social 
à entidade, com fundamento no incumprimento da obrigação legal 
de notificação à autoridade competente do exercício da actividade de 
distribuição por grosso de dispositivos médicos.

Mais delibera, considerando a urgência da decisão, não promover a 
audiência prévia da interessada, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 103.º, do Código do Procedimento Administrativo.

Delibera, ainda, proceder à publicitação da presente Deliberação.
30 de Setembro de 2011. — O Conselho Directivo: Helder Mota 

Filipe, vice -presidente — Cristina Furtado, vogal — António Neves, 
vogal.

205317686 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional do Norte

Despacho (extracto) n.º 15246/2011

Termo de Período Experimental
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fe-

vereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, da Cláusula 6.ª do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1 -A/2009, 
de 28 de Setembro, e do Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 1 
de Março, declaro a conclusão com sucesso do período experimental do 
Técnico Superior, Vítor Manuel Fonseca Madureira, com a Avaliação 
Final de 17,75 (dezassete virgula setenta e cinco) valores.

27 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, João 
Castel -Branco Goulão.

205318503 

 Despacho (extracto) n.º 15247/2011

Termo de Período Experimental
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fe-

vereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, da Cláusula 6.ª do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1 -A/2009, 
de 28 de Setembro, e do Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 1 
de Março, declaro a conclusão com sucesso do período experimental da 
Técnica Superior, Sofia Margarida Trigo Vaz de Romão Lourenço, com 
a Avaliação Final de 18,17 (dezoito vírgula dezassete) valores.

2 de Novembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
João Castel -Branco Goulão.

205318585 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 15248/2011
O Decreto -Lei n.º 92/2011, de 27 de Julho, cria o Sistema de Regu-

lação de Acesso a Profissões (SRAP), baseado nas qualificações e no 
sistema de certificação profissional.

Para o desenvolvimento do SRAP, o mesmo diploma cria a Comis-
são de Regulação do Acesso a Profissões (CRAP), à qual compete, 
designadamente, emitir parecer sobre a eventual fixação de requisitos 
adicionais de acesso a determinada profissão, garantindo que não sejam 
estabelecidos requisitos desproporcionados e restritivos da liberdade de 
escolha e acesso a profissões mas também a actividades profissionais 
em geral, pela imposição de reservas de actividade.

Assim, nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 e do n.º 4 
do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 92/2011, de 27 de Julho:

1 — Designo como membros da Comissão de Regulação do Acesso 
a Profissões os representantes da área da educação e do ensino superior, 
respectivamente:

a) Doutor Gonçalo Xufre Gonçalves da Silva, presidente da Agência 
Nacional para a Qualificação, I. P., bem como o engenheiro Pedro Soares 




