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10 — Para além da publicação no Diário da República, o presente 
aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público, na página eletrónica 
deste Centro Hospitalar (www.chcrainha.min -saude.pt), e em jornal de 
expansão nacional.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

12 — O júri tem a seguinte composição:
Presidente: Luís Filipe Gomes Rito — Assistente Hospitalar Gradu-

ado em Oftalmologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
EPE — Hospital dos Covões.

Vogais efetivos:
António Augusto Ferreira Barbosa — Assistente Hospitalar Gradu-

ado de Oftalmologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
EPE — Hospital dos Covões, que substitui o Presidente nas suas faltas 
e impedimentos;

Manuel dos Santos Mariano — Assistente Hospitalar de Oftalmologia 
do Hospital Infante D. Pedro — Aveiro.

Vogais suplentes:
Mário Bruno Martins Neves — Assistente Hospitalar de Oftalmologia 

do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
Rui Guilherme Alçada Castela — Assistente Hospitalar de Oftalmo-

logia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
2012.07.03. — O Presidente do Conselho de Administração, Carlos 

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

Aviso n.º 9385/2012
Por despacho de 01 -06 -2012, 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 CESPU — Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário, CRL, com sede na Rua Central de Gandra, 
1317, 4585 -116 Gandra -PRD, a adquirir diretamente aos produtores, 
grossistas e importadores e a importar substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, para fins de investigação científica, nas 
suas instalações 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.

26 -06 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
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 Deliberação n.º 959/2012
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 

37.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), do Decreto -Lei 
n.º 46/2012, de 24 de fevereiro, que aprovou a orgânica do INFAR-
MED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 
(INFARMED, I. P.) e do artigo 38.º da Lei -Quadro dos Institutos Pú-
blicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e alterada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelos Decretos -Leis n.os 200/2006, de 
25 de outubro, e 105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, pelo Decreto  -Lei n.º 40/2011, de 22 de março, pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, e 
pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, o Conselho Diretivo do 
INFARMED, I. P., delibera:

1 — Delegar no Diretor da Unidade Financeira e Patrimonial (ou em 
quem o substituir), a competência para:

a) Autorizar as deslocações em serviço, no território nacional e ou ao 
estrangeiro, destinadas à participação/frequência dos colaboradores do 
Instituto nas respetivas Ações de formação, constantes dos Anexos I e 
II do Plano de Formação do INFARMED, I. P., para 2011;

b) Autorizar a realização das despesas com as deslocações em serviço 
ao estrangeiro previstas na alínea anterior, até ao limite de 5.000,00€/
deslocação (IVA não incluído), bem como das ajudas de custo que lhe 
forem igualmente devidas;

c) Autorizar a adjudicação e a realização das despesas decorrentes de 
eventuais variações do custo unitário e ou da entidade formadora/forma-
ção face ao inicialmente estimado e autorizado pelo Conselho Diretivo, 
desde que não seja ultrapassado o valor global máximo estimado de 
300,000.00 €.

2 — São ratificados todos os atos que tenham sido praticados ao abrigo 
da Deliberação n.º 108/CD/2011, que aprovou o Plano de Formação do 
Infarmed, I. P. para 2011.

24 de maio de 2012. — O Conselho Diretivo: Jorge Torgal, presi-
dente — Hélder Mota Filipe, vice -presidente — Miguel Vigeant Gomes, 
vice -presidente — Cristina Furtado, vogal — António Neves, vogal.
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 Deliberação n.º 960/2012
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 

37.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), do Decreto -Lei 
n.º 46/2012, de 24 de fevereiro, que aprovou a orgânica do INFAR-
MED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 
(INFARMED, I. P.) e do artigo 38.º da Lei -Quadro dos Institutos Pú-
blicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e alterada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelos Decretos -Leis n.os 200/2006, de 
25 de outubro, e 105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, pelo Decreto  -Lei n.º 40/2011, de 22 de março, pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, e 
pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, o Conselho Diretivo do 
INFARMED, I. P., delibera:

1 — Delegar no Diretor da Direção de Recursos Humanos, Financei-
ros e Patrimoniais (ou em quem o substituir), a competência para:

a) Autorizar as deslocações em serviço, no território nacional e ou ao 
estrangeiro, destinadas à participação/frequência dos colaboradores do 
Instituto nas respetivas Ações de formação, constantes dos Anexos I e 
II do Plano de Formação Anual do INFARMED, I. P. para 2012;

b) Autorizar a realização das despesas com as deslocações em serviço 
ao estrangeiro previstas na alínea anterior, até ao limite de 5.000,00€/
deslocação (IVA não incluído), bem como das ajudas de custo que lhe 
forem igualmente devidas.

c) Autorizar a adjudicação e a realização das despesas decorrentes de 
eventuais variações do custo unitário e ou da entidade formadora/forma-
ção face ao inicialmente estimado e autorizado pelo Conselho Diretivo, 
desde que não seja ultrapassado o valor global máximo estimado de 
217,710.50 € (a acrescer de IVA, sempre que devido e às taxas legais 
aplicáveis).

2 — São ratificados todos os atos que tenham sido praticados ao abrigo 
da Deliberação n.º 49/CD/2012, que aprovou o Plano de Formação Anual 
do Infarmed, I. P. para 2012.

24 de maio de 2012. — O Conselho Diretivo: Jorge Torgal, presi-
dente — Hélder Mota Filipe, vice -presidente — Miguel Vigeant Gomes, 
vice -presidente — Cristina Furtado, vogal — António Neves, vogal.
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete da Secretária de Estado da Ciência

Despacho n.º 9287/2012
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto do meu 
Gabinete o licenciado Diogo Manuel Rubio de Faria Blanc.

2 — O designado fica autorizado a exercer as atividades referidas nas 
alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do referido decreto -lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto -lei, 
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente des-
pacho.

4 — A presente designação produz efeitos desde 1 de abril de 2012, 
data do efetivo início de funções do ora designado.

5 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

28 de junho de 2012. — A Secretária de Estado da Ciência, Maria 
Leonor de Sá Barreiros da Silva Parreira.

ANEXO

Nota curricular
Diogo de Faria Blanc (8 de outubro de 1965).
Formação académica:
2010 — Harvard Business School — Boston, USA: Advanced Ma-

nagement Program;




