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estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à sociedade 
Sanofi -Aventis — Produtos Farmacêuticos, L.da, a partir das instalações 
sitas na Estrada dos Arneiros, n.º 4, 2050 -544 Azambuja, por alteração 
da denominação social da sociedade para Sanofi — Produtos Farma-
cêuticos, L.da, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data 
desta publicação, e considerando -se renovada por igual período, se o 
INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

11 de janeiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Almeida.

206731079 

 Aviso n.º 1995/2013
Por despacho de 10 -01 -2013, 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 manutenção da autorização para 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à sociedade 
Dilofar — Distribuição, Transportes e Logística, L.da, a partir das ins-
talações sitas na Rua da Estação, n.º 42, Vala do Carregado, 2600 -726 
Castanheira do Ribatejo, por alteração da sua sede social para a Rua 
Cidade de Hull, n.º 2, 2735 -211 Agualva, sendo esta autorização válida 
por um ano a partir da data do referido despacho, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED, I. P. nada disser até 90 
dias antes do termo do prazo.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206731054 

 Aviso n.º 1996/2013
Por despacho de 10 -01 -2013, 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 manutenção da autorização para 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à sociedade 
Dilofar — Distribuição, Transportes e Logística, L.da, a partir das insta-
lações sitas na Quinta das Drogas e da Verdelha, Fração A e Fração E, 
2615 Alverca do Ribatejo, por alteração da sua sede social para a Rua 
Cidade de Hull, n.º 2, 2735 -211 Agualva, sendo esta autorização válida 
por um ano a partir da data do referido despacho, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED, I. P. nada disser até 90 
dias antes do termo do prazo.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206731046 

 Aviso n.º 1997/2013
Por despacho de 10 -01 -2013, 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 9323/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90, de 
10 -05 -2010, para comercializar por grosso, importar e exportar subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à 
sociedade Ratiopharm — Comércio e Indústria de Produtos Farma-
cêuticos, L.da nas instalações sitas na Estrada da Alfarrobeira, 2625 -244 
Vialonga.

11 de janeiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Almeida.

206731192 

 Aviso n.º 1998/2013
Por despacho de 10 -01 -2013, 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 manutenção da autorização para 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à socie-
dade GOLDFARMA — Comércio de Produtos Farmacêuticos, L.da, 
a partir das instalações sitas na Rua dos Tractores, 647, Alto Estan-
queiro, Jardia, 2870 -607 Montijo, por alteração da sua sede social para a 
Av. Professor Doutor Augusto Abreu Lopes, n.º 53 B, Loja A, 2675 -301 
Odivelas, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do 
referido despacho, e considerando -se renovada por igual período, se o 
INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206730974 

 Aviso n.º 1999/2013
Por despacho de 22 -01 -2013, 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, foi revogada a autorização concedida através do 
Aviso n.º 15805/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 154, de 11 de agosto, para o cultivo e exportação da papoila de ópio, 
com o objetivo de realização de testes analíticos, concedida à entidade 
DRAPALENTEJO — Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Alentejo.

31 de janeiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

206731216 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Contrato (extrato) n.º 100/2013

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado

Nos termos e para os efeitos do previsto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 
do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público 
que, entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, repre-
sentado pelo Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Doutor José Pereira 
Miguel e a trabalhadora a seguir elencada, foi celebrado um contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a partir do dia 15 de outubro de 2012, ficando a mesma integrada na 
categoria/carreira de assistente técnico:

Número de Identificação Fiscal — 154121002
Nome — Ana Paula Marques Cordeiro Costa
Nível Remuneratório — 5
Remuneração Base — 683,13€

29 de janeiro de 2013. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

206732034 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico 
e Secundário

Despacho n.º 2297/2013
Considerando que a decisão de criação e entrada em funcionamento 

de um CET num estabelecimento de ensino público, particular ou 
cooperativo com autonomia ou paralelismo pedagógico que ministre 
cursos de nível secundário de educação é da competência do Ministro 
da Educação e Ciência, nos termos do artigo 34.° do Decreto-Lei n.° 
88/2006, de 23 de maio.

Considerando, ainda, que nos termos do artigo 42.° do Decreto-Lei n.° 
88/2006, de 23 de maio, o pedido foi instruído e analisado pela Agência 
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P., a qual, no 
âmbito da reorganização dos serviços centrais do Ministério da Educa-
ção e Ciência, assume as atribuições da Direcção-Geral de Formação 
Vocacional, designada, nos termos do artigo 41.° do mesmo diploma, 
como serviço instrutor, pelo despacho n.° 1647/2007, de 8 de janeiro, 
publicado no Diário da República, 2.a Série, de 1 de fevereiro.

Considerando, por último, que foi ouvida a Comissão Técnica para 
a Formação Tecnológica Pós-Secundária, nos termos do artigo 34.° do 
Decreto-Lei n.° 88/2006, de 23 de maio.

Determino, ao abrigo do artigo 43.° do Decreto-Lei n.° 88/2006, de 
23 de maio:

1. É criado o curso de especialização tecnológica em Aplicações Infor-
máticas de Gestão proposto pela Associação Diogo Azambuja - Escola 
Profissional de Montemor-o-Velho, com a autorização de funcionamento 
n.° 92, e autorizado o seu funcionamento a partir da data da publicação 
do presente despacho, nas suas instalações, sitas na Estrada Nacional 
111, Montemor-o-Velho - 3140-274, Montemor-o-Velho, nos termos do 
Anexo ao presente despacho, que faz parte integrante do mesmo.

2. O plano de estudos do curso referido no número anterior cumpre 
o referencial de formação integrado no Catálogo Nacional de Quali-
ficações.




