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

Aviso n.º 12519/2008
Por despacho de 7 de Março de 2008, 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 substâncias estupefacientes, psicotró-
picas e seus preparados concedida anteriormente à Sociedade ITF 
Farma — Produtos Farmacêuticos, L.da, nas suas instalações sitas na 
Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 15, Mem Martins Business Park, 
Edifício 6, Algueirão, 2726 -922 Mem Martins, em virtude da alteração 
da denominação social para Italfarmaco Produtos Farmacêuticos, 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 nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

17 de Março de 2008. — A Directora de Direcção, Lina Santos. 

 Aviso n.º 12520/2008
Por despacho de 18 -03 -2008, 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 patente no Aviso n.º 11558/2007 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 27 de Junho para 
comercializar por grosso, substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados, concedida à Sociedade Alliance Healthcare, S. A., com 
sede social na Rua Engenheiro Ferreira Dias 772, Ramalde, 4149 -014 
Porto, a partir das suas instalações sitas na Rua Visconde de Trevões 
Lote 32, 5000 -254 Vila Real.

18 de Março de 2008. — A Directora de Direcção, Lina Santos. 

 Aviso n.º 12521/2008
Por despacho de 19 de Março de 2008, no uso de competência dele-

gada, 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 e exportar substâncias estupefacien-
tes, psicotrópicas e seus preparados concedida anteriormente à Socie-
dade Alloga Portugal — Armazenagem e Distribuição Farmacêutica, 
Sociedade Unipessoal, L.da, nas suas instalações sitas na Rua de Cláudio 
Galeno, Edifício Alloga, Cabra Figa, 2635 Rio de Mouro, em virtude da 
alteração da denominação social para Alloga Portugal — Armazenagem 
e Distribuição Farmacêutica, 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 nada disser até 90 dias antes do 
termo do prazo.

19 de Março de 2008. — A Directora de Direcção, Lina Santos. 

 Aviso n.º 12522/2008
Por despacho de 28 de Março de 2008, no uso de competência de-

legada, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a manutenção da au-
torização para comercializar por grosso substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados anteriormente concedida à Cooperativa 
Farbeira — Cooperativa dos Farmacêuticos do Centro, CRL, com sede 
e instalações na Rua de Adriano Lucas, 3020 -430 Coimbra, em virtude 
da alteração da denominação da cooperativa para Farbeira Cofarbel 
Farcentro — Cooperativa Farmacêutica, CRL, sendo esta autorização 
válida por um ano a partir da data desta publicação, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

28 de Março de 2008. — A Directora de Direcção, Lina Santos. 

 Aviso n.º 12523/2008
Por despacho de 27 de Março de 2008, no uso de competência dele-

gada, 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 9732/2002, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 210, de 
11 de Setembro, para fabricar substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, concedida à Sociedade Hikma Farmacêutica (Por-
tugal), L.da, com sede social na Estrada do Rio da Mó, 8, 8 -A e 8 -B, 
Fervença, 2710 Terrugem, a partir das suas instalações fabris sitas na 
mesma morada.

14 de Abril de 2008. — A Directora de Direcção, Lina Santos. 

 Aviso n.º 12524/2008
Por despacho de 27 de Março de 2008, no uso de competência dele-

gada, 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 10 574/2001, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 196, 
de 24 de Agosto de 2001, para comercializar por grosso, e importar 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida 
à Sociedade Hikma Farmacêutica (Portugal), L.da, com sede social na 
Estrada do Rio da Mó, 8, 8 -A e 8 -B, Fervença, 2710 Terrugem, a partir 
das suas instalações sitas na mesma morada.

14 de Abril de 2008. — A Directora de Direcção, Lina Santos. 

 Aviso n.º 12525/2008
Por despacho de 27 -03 -2008, 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 patente no Aviso n.º 6626/2004, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 141, de 17 de Julho, para 
exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
concedida à Sociedade Hikma Farmacêutica (Portugal), L.da, com sede 
social na Estrada do Rio da Mó, 8, 8 -A e 8 -B, Fervença, 2710 Terrugem, 
a partir das suas instalações sitas na mesma morada.

14 de Abril de 2008. — A Directora, Lina Santos. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria-Geral

Despacho n.º 11505/2008
A Portaria n.º 357/2007, de 30 de Março, estabeleceu a estrutura 

nuclear da Secretaria -Geral e as competências das correspondentes 
unidades orgânicas.

Na sequência de procedimento concursal para a Direcção de Servi-
ços de Sistemas e Tecnologias da Informação desta Secretaria -Geral, 
o funcionário nomeado, através do Despacho n.º 8238/2008, de 19 de 
Março, para director de serviços veio a renunciar ao exercício dessas 
funções não tendo, por isso, tomado posse do cargo.

Considerando a necessidade de assegurar o normal funcionamento 
do serviço, dotando -o dos meios humanos adequados, urge nomear o 
respectivo dirigente.

Assim, ao abrigo dos n.º s 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e 
considerando que possui perfil adequado para a prossecução dos objec-
tivos do serviço, bem como competência e aptidão para o exercício do 
cargo, conforme decorre da nota curricular anexa, nomeio para o cargo 
de director de serviços da Direcção de Serviços de Sistemas e Tecnolo-
gias da Informação, a exercer em regime de substituição, António José 
Rodrigues Ribeiro, Especialista de Informática Grau 2, Nível 2.

O nomeado fica autorizado, nos termos do n.º 3, do artigo 31.º da Lei 
n.º 51/2005, a optar pelo vencimento da sua categoria de origem.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 14 de Abril de 
2008.

11 de Abril de 2008. — O Secretário -Geral, João S. Batista.

Nota curricular
1 Elementos de Identificação
António José Rodrigues Ribeiro
Naturalidade: Angola
Data de nascimento: 18 de Fevereiro de 1954

2 Formação Académica
Licenciatura em Engenharia de Sistemas Computacionais, UNI-

SA — University of South África.

3 Experiência Profissional
Especialista de Informática Grau 2 Nível 2
De Setembro 2004 a Julho 2007 — Director de Serviços de Orga-

nização e Sistemas de Informação na IGSJ — Inspecção -Geral dos 
Serviços de Justiça.

De Novembro 2003 a Setembro 2004 — Especialista de Informática 
Grau 2 Nível do quadro do ITIJ, responsável pela área de Administração 
de Base de Dados.

De Dezembro 2000 a Agosto 2002 — Responsável de área de Tec-
nologias de Informação e Comunicações na ONI.




