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

Aviso n.º 451/2013
Por despacho de 28 -09 -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 Agro -Saúde — Serviços Médicos e Agro-
-Pecuários, L.da, com sede na Herdade do Marimbo, 7480 -320 Ervedal 
Avis, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso 
exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na Avenida 
Miguel Bombarda, n.º 37 — B, 1050 -161 Lisboa, sendo esta autoriza-
ção 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.

09 -10 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206642213 

de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206638959 

 Aviso n.º 452/2013
Por despacho de 26 -09 -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 o IMCF — Instituto Médico de Cirurgia 
Facial, S. A., com sede na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 
5.º Piso, 1070 -064 Lisboa, a adquirir diretamente aos produtores, gros-
sistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instala-
ções 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.

09 -10 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206642221 

 Aviso n.º 453/2013
Por despacho de 02 -10 -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 Fundação D. Ana de Sommer Champalimaud 
e Dr. Carlos Montez Champalimaud, com sede na Avenida Brasília, 
1400 -038 Lisboa, 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 no Centro de Investigação da Fundação Champalimaud sito 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.

08 -11 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206642254 

 Aviso n.º 454/2013
Por despacho de 06 -11 -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 Clínica Médica e Dentária Dias & Teixeira, 
L.da, com sede na Rua Instituto Conde Agrolongo, n.º 1 — B Loja, 
2770 -081 Paço D’Arcos, a adquirir diretamente aos produtores, gros-
sistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas insta-
lações sitas na Avenida Defensores de Chaves, 73 — B, C — Galeria, 
1000 -114 Lisboa, 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.

08 -11 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206642262 

 Aviso n.º 455/2013
Por despacho de 09 -10 -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 Nycomed Portugal, Produtos Farmacêuticos, 
L.da, com sede na Quinta da Fonte, Edifício Gil Eanes, Piso 0, 2770 -192 
Paço de Arcos, a comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito 
de substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir 
das suas instalações sitas no edifício Logista, Expansão da Área Industrial 
do Passil, Lote 1 — A, Palhavã, 2894 -002 Alcochete, sendo esta autori-
zação 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.

08 -11 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206642279 

 Aviso n.º 456/2013
Por despacho de 02 -10 -2012, 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, autorizo a Hemo -Atlântico — Centro de 
Hemodiálise do Atlântico, S. A., com sede na rua Salvador Brandão, 
n.º 99, 4405 -702 Vila Nova de Gaia, a adquirir diretamente aos produ-
tores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotró-
picas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes em tratamento 
regular de substituição da função renal, nas suas instalações sitas na 
rua Dr. Bernardo Brito Ferreira, n.º 77, 4730 -716 Vila Verde, 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.

08 -11 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206642238 

 Aviso n.º 457/2013
Por despacho de 02 -10 -2012, 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, autorizo a CPIS — Clínica Particular de 
Coimbra, S. A., com sede na Quinta da Romeira, Lote 14, 3.º Dto., 
3030 -782 Coimbra, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e 
importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepara-
dos, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas 
na rua Camilo Pessanha, n.º 1, 3000 -600 Coimbra, sendo esta autoriza-
ção 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.

08 -11 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206642246 

 Aviso n.º 458/2013
Por despacho de 22-11-2012, 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 Diaverum — Investimentos 
e Serviços, L.da, com sede no Sintra Business Park, Zona Industrial 
da Abrunheira, Edifício 4, Escritório 2C, 2710-089 Sintra, a adqui-
rir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo 
dos doentes em tratamento regular de substituição da função renal nas 
suas instalações sitas na Av. Almirante Gago Coutinho, Edifício 18, 
2710-418 Sintra, 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.

29-11-2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206642295 

 Aviso n.º 459/2013
Por despacho de 23 -11 -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 o Centro Médico da Praça, Lda., com sede 
na Rua Vale do Vouga, n.º 1492 -1496 e 1520, 3700 -298 São João da 
Madeira, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso 
exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na mesma 
morada, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do 




