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Inglês:
Compreensão — utilizador independente;
Conversação — utilizador independente;
Escrita — utilizador independente.

Aptidões e competências técnicas:
Técnico oficial de contas;
Capacidade de planificação, estruturação e gestão de projetos;
Conhecimento avançado em tipos diferentes de instrumentos do pla-

neamento, de monitorização e de avaliação.

Aptidões e competências informáticas:
Conhecimento avançado em Microsoft Office e Open Office;
Conhecimento avançado em Internet;
Conhecimento avançado dos sistemas operativos Windows e Mac-

intosh;
Conhecimento médio na gestão de páginas de Internet;
Conhecimento médio Photoshop e Corel Draw;
Conhecimento médio em Blogger;
Conhecimento médio de edição de vídeo;
Desenvolve diversas aplicações informáticas em Excel, no âmbito 

de análise contabilística, fiscal, viabilidade económica de empresas e 
simplificação de procedimentos operacionais nas empresas;

Coautor de sessões de apresentações sobre alterações fiscais, mo-
tivadas pelos orçamentos do Estado desde 2001 a 2007, para os mais 
diversos públicos — estudantes universitários, empresários, formadores, 
funcionário da Direção de Finanças, e pessoas em geral.

Aptidões e competências artísticas:
Boa capacidade criativa e de inovação;
Boa capacidade para trabalhos de design, comunicação e imagem;
Boa capacidade para produzir folhetos boletins de notícias, poster e 

anunciar outros/materiais de marketing.

Outras aptidões e competências:
Boa capacidade para tomada de decisão, liderança e gestão de recursos 

humanos em contextos interculturais;
Boa capacidade para comunicar eficientemente e trabalhar em 

equipa;
Boa capacidade de comunicação e facilidade na criação de contactos 

e parcerias;
Boa capacidade para lidar e negociar com os parceiros/as diversas 

partes interessadas;
Boas aptidões sociais, com facilidade de integração em ambientes 

multiculturais e multietárias;
Boa aceitação das diferenças culturais e forte motivação para a ajuda 

ao outro;
Elevada sensibilidade para reconhecer necessidades a diversos meios;
Boa capacidade de associativismo e de ações de voluntariado.

Informação adicional:
Foi presidente do Núcleo Estudantes e Licenciados de Contabilidade 

da Universidade Lusíada — Famalicão (NELCUL -F), em 2000 -2001;
Organizou o 1.º Congresso Internacional da Paramiloidose para Téc-

nico de Saúde, realizado em 5 e 6 de junho de 2009;
Organizou seminários, conferências, workshops e atividades, para 

um grande número de pessoas, pelo grupo de jovens e escuteiros, a 
nível núcleo e regional;

Colabora com a direção da Associação Portuguesa Paramiloidose 
e Cruz Vermelha na modernização das suas organizações e criação de 
candidaturas/projetos.

206260517 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1010/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo, I. P., profe-

rida em 16/03/2012, foi autorizada a consolidação de forma definitiva, 
da mobilidade interna na categoria, do assistente graduado de medicina 
geral e familiar, Dr. José Manuel Carapinha, ao abrigo do artigo 64.º, da 
Lei n.º 12 - A/ 2008, de 27 de fevereiro, do mapa de pessoal do ACES do 
Alentejo Central I/UCSP do Alandroal, para o mapa de pessoal do ACES 
do Alentejo Central II/USF Alcaides, com efeitos ao dia 09/07/2012.

12 de julho de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

206260599 

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

Aviso n.º 9950/2012
Por despacho de 20 -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 sociedade Pharmakern Portugal — Produtos 
Farmacêuticos, Soc. Unipessoal, L.da, com sede social no Edifício Atlas 
II, Av. José Gomes Ferreira, n.º 11 — 3.º  - Sala 31, 1495 -139 Algés, a 
comercializar por grosso, importar e exportar substâncias estupefacien-
tes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na 
Estrada Nacional n.º 9, Terrugem — Vila Verde, 2711 -901 Sintra, sendo 
esta autorização válida por um ano a partir da data do referido 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 de Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206257926 

 Aviso n.º 9951/2012
Por despacho de 20-06-2012, 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 Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do 
Alentejo, com sede na Rua da Eira, n.º 13, Ferreira do Alentejo, 7900-195 
Ferreira do Alentejo, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas 
e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepa-
rados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações 
sitas na Rua Infante D. Henrique, n.º 3, 7900-647 Ferreira do Alentejo, 
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 de junho de 2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206257901 

 Aviso n.º 9952/2012
Por despacho de 21 -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 Domus Fraternitas — Fundação de Solida-
riedade Social, com sede no Caminho de Montariol, S/N, Apartado 1218, 
4710 -316 Braga, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e im-
portadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas no 
Centro de Acolhimento O Poverello, Caminho de Montariol, S/N, Apar-
tado 1218, 4710 -316 Braga, sendo esta autorização válida por um ano a 
partir da data do despacho, e considerando -se renovada por igual perí-
odo, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

27 de junho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206257918 

 Aviso n.º 9953/2012
Por despacho de 25 -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 Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de 
Varzim, com sede no Largo da Misericórdia, Apartado 314, 4494 -909 
Póvoa do Varzim, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e 
importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepa-
rados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações 
sitas na Rua Dr. Leonardo Coimbra, S/N, 4494 -909 Póvoa de Varzim, 
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.

27 de junho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206257886 

 Aviso n.º 9954/2012
Por despacho de 21-06-2012, 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 Santa Casa da Misericórdia da Vila de 
Chamusca, com sede na Rua Eng.º Pimentel Rolim — Apartado 42, 
2140-125 Chamusca, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas 
e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepa-




