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h) Atenta a total inobservância da obrigação contida no n.º 1 do ar-
tigo 36.º do supra citado diploma legal, a suspensão do exercício da 
actividade reveste a única forma de acautelar eficazmente a salvaguarda 
dos interesses envolvidos, mormente da saúde pública,

Delibera, nos termos conjugados dos artigo 40.º, n.º 1, 60.º e 61.º, 
n.º 1, alínea ee), do Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, alínea c) 
do n.º 2 do artigo 3.º, e alíneas d), e), h) e r) do n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho:

i) Ordenar, com efeitos imediatos, a suspensão do exercício da ac-
tividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos exercida 
pela entidade;

ii) Ordenar a instauração de processo de contra -ordenação social 
à entidade, com fundamento no incumprimento da obrigação legal 
de notificação à autoridade competente do exercício da actividade de 
distribuição por grosso de dispositivos médicos.

Mais delibera, considerando a urgência da decisão, não promover a 
audiência prévia da interessada, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 103.º, do Código do Procedimento Administrativo.

Delibera, ainda, proceder à publicitação da presente Deliberação.
30 de Setembro de 2011. — O Conselho Directivo: Helder Mota 

Filipe, vice -presidente — Cristina Furtado, vogal — António Neves, 
vogal.

205317142 

 Deliberação n.º 2130/2011

Suspensão da Actividade de Distribuição por Grosso de Dispositivos 
Médicos exercida pela entidade “Woundcare — Comércio 
Dispositivos Médicos, Unipessoal L.da”, NIPC 504325361, e 
instauração de processo de contra -ordenação social.
O Conselho Directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., considerando que:
a) A sociedade comercial “Woundcare — Comercio Dispositivos 

Médicos, Unipessoal L.da”, NIPC 504325361, com sede social na Rua 
26, 3.º Bairro da Encarnação, 1800 -371 Lisboa, se dedica à actividade 
de distribuição por grosso de dispositivos médicos;

b) Ao abrigo do disposto nos artigo 36.º e seguintes do Decreto -Lei 
n.º 145/2009, de 17 de Junho, o exercício da actividade de distribuição 
por grosso de dispositivos médicos está sujeito a notificação à autori-
dade competente e à fiscalização por parte desta nos termos do referido 
diploma legal;

c) Nos termos do no n.º 1 do artigo 70.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho, foi concedido o prazo transitório de 180 (cento e oi-
tenta) dias após a entrada em vigor do mesmo diploma, para que as 
entidades que já se encontrassem em funcionamento iniciassem junto 
do INFARMED, I. P. o processo conducente à notificação prevista no 
n.º 1 do artigo 36.º;

d) Ao abrigo do preceituado no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento 
anexo à Deliberação n.º 515/2010, de 03 de Março, do Conselho Direc-
tivo do INFARMED, I. P., publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 50, de 12 de Março, o prazo referido no considerando anterior ter-
minou no dia 17 de Setembro de 2010;

e) Nos termos do disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 61.º do 
Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, constitui contra -ordenação 
punível com coima o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos em desconformidade com o disposto no mesmo 
diploma legal;

f) Até à presente data, a entidade em apreço não procedeu à notificação 
do exercício da actividade desenvolvida, em desconformidade com a 
obrigação imposta pelo n.º 1 do artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho;

g) De acordo com o plasmado no n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-
-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, quando se verifique a não satisfa-
ção das condições da respectiva notificação, a autoridade competente 
deve suspender o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos ou impor condições ou obrigações especiais 
ao notificante;

h) Atenta a total inobservância da obrigação contida no n.º 1 do ar-
tigo 36.º do supra citado diploma legal, a suspensão do exercício da 
actividade reveste a única forma de acautelar eficazmente a salvaguarda 
dos interesses envolvidos, mormente da saúde pública,

Delibera, nos termos conjugados dos artigo 40.º, n.º 1, 60.º e 61.º, 
n.º 1, alínea ee), do Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, alínea c) 
do n.º 2 do artigo 3.º, e alíneas d), e), h) e r) do n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho:

i) Ordenar, com efeitos imediatos, a suspensão do exercício da ac-
tividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos exercida 
pela entidade;

ii) Ordenar a instauração de processo de contra -ordenação social 
à entidade, com fundamento no incumprimento da obrigação legal 
de notificação à autoridade competente do exercício da actividade de 
distribuição por grosso de dispositivos médicos.

Mais delibera, considerando a urgência da decisão, não promover a 
audiência prévia da interessada, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 103.º, do Código do Procedimento Administrativo.

Delibera, ainda, proceder à publicitação da presente Deliberação.
30 de Setembro de 2011. — O Conselho Directivo: Helder Mota 

Filipe, vice -presidente — Cristina Furtado, vogal — António Neves, 
vogal.

205317686 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional do Norte

Despacho (extracto) n.º 15246/2011

Termo de Período Experimental
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fe-

vereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, da Cláusula 6.ª do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1 -A/2009, 
de 28 de Setembro, e do Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 1 
de Março, declaro a conclusão com sucesso do período experimental do 
Técnico Superior, Vítor Manuel Fonseca Madureira, com a Avaliação 
Final de 17,75 (dezassete virgula setenta e cinco) valores.

27 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, João 
Castel -Branco Goulão.

205318503 

 Despacho (extracto) n.º 15247/2011

Termo de Período Experimental
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fe-

vereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, da Cláusula 6.ª do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1 -A/2009, 
de 28 de Setembro, e do Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 1 
de Março, declaro a conclusão com sucesso do período experimental da 
Técnica Superior, Sofia Margarida Trigo Vaz de Romão Lourenço, com 
a Avaliação Final de 18,17 (dezoito vírgula dezassete) valores.

2 de Novembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
João Castel -Branco Goulão.

205318585 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 15248/2011
O Decreto -Lei n.º 92/2011, de 27 de Julho, cria o Sistema de Regu-

lação de Acesso a Profissões (SRAP), baseado nas qualificações e no 
sistema de certificação profissional.

Para o desenvolvimento do SRAP, o mesmo diploma cria a Comis-
são de Regulação do Acesso a Profissões (CRAP), à qual compete, 
designadamente, emitir parecer sobre a eventual fixação de requisitos 
adicionais de acesso a determinada profissão, garantindo que não sejam 
estabelecidos requisitos desproporcionados e restritivos da liberdade de 
escolha e acesso a profissões mas também a actividades profissionais 
em geral, pela imposição de reservas de actividade.

Assim, nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 e do n.º 4 
do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 92/2011, de 27 de Julho:

1 — Designo como membros da Comissão de Regulação do Acesso 
a Profissões os representantes da área da educação e do ensino superior, 
respectivamente:

a) Doutor Gonçalo Xufre Gonçalves da Silva, presidente da Agência 
Nacional para a Qualificação, I. P., bem como o engenheiro Pedro Soares 
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Vieira, conselheiro técnico do meu Gabinete, para o substituir nas suas 
ausências ou impedimentos;

b) Dr. João António Atanásio, chefe do Gabinete do Secretário de 
Estado do Ensino Superior, bem como a mestre Margarida Paula Marques 
Baeta Cortez, adjunta do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 
Superior, para o substituir nas suas ausências ou impedimentos.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data de assinatura.
2 de Novembro de 2011. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 

Paulo de Sousa Arrobas Crato.
205318844 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento Vertical de Escolas de Castelo de Paiva

Aviso (extracto) n.º 22184/2011
Por despacho da Directora deste Agrupamento de Escolas, foram 

homologados os seguintes contratos de trabalho em funções públicas 
celebrados com os professores abaixo mencionados, respeitantes ao ano 
escolar de 2010/2011, no uso da delegação de competências a que se 
refere o Despacho n.º 23189/2006, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 219, de 14.11.2006:

Adélia Maria da Rocha Dias — 510 — 01 -09 -2010
Alda Maria Marques Oliveira Melo — 530 — 01 -09 -2010
Alexandra Isabel Ferreira Correia — 230 — 01 -09 -2010
Ana Alexandra Garrido Duarte — 510 — 01 -09 -2010
Ana Catarina Gomes Martins — 320 — 11 -09 -2010
Ana Lúcia Cabrita Coelho Soares — 420 — 01 -09 -2010
Ana Paula da Silva Figueiredo — 320 — 01 -09 -2010
Ana Raquel Fernandes Pires Lopes — 520 — 01 -09 -2010
Ana Sofia Andrade Leite — 500 — 01 -09 -2010
Anabela da Silva Mota — 200 — 01 -09 -2010
Ângela Patrícia Ferreira Teles — 500 — 01 -09 -2010
António José de Amorim Andrade Morais — 520 — 01 -09 -2010
Artur Jorge Canelas Ribeiro — 430 — 01 -09 -2010
Benedita Margarida Teixeira Carneiro — 320 — 16 -04 -2010
Carla Alexandra Lopes Rodrigues — 910 — 01 -09 -2010
Carla Cristina Pires Caetano — 320 — 01 -09 -2010
Carla Regina Almeida Magalhães — 500 — 01 -09 -2010
Carla Sofia Oliveira Silva — 300 — 01 -09 -2010
Carla Sofia Teixeira Fidalgo de Melo — 230 — 01 -09 -2010
Carla Susana Cruz Mariano — 510 — 01 -09 -2010
Carlos César Nogueira Abreu — 620 — 01 -09 -2010
Clara Maria Costa Baptista — 410 — 01 -09 -2010
Cláudia Maria Lima Costa — 500 — 10 -09 -2009
Cláudia Marisa Valente dos Santos — 220 — 01 -09 -2010
Cristiana Joana Ribeiro Oliveira — 240 — 01 -09 -2010
Diana Paula Moreira Ferreira da Silva — 430 — 01 -09 -2010
Diana Raquel Cruz Gomes — 400 — 01 -09 -2010
Efigénia Maria da Silva Moreira — 230 — 01 -09 -2010
Ema Catarina Monteiro da Silva — 220 — 01 -09 -2010
Estela Maria Ferreira Esteves — 300 — 01 -09 -2010
Eva Cristina Lemos Henrique dos Reis — 410 — 01 -09 -2010
Filipe José da Silva Rodrigues — 600 — 01 -09 -2010
Marcelo Soares de Freitas Teixeira — 500 — 01 -09 -2010
Marco Aurélio Machado Cardoso — 520 — 01 -09 -2010
Margarida Ribeiro Salgado — 410 — 01 -09 -2010
Maria Manuela Teixeira Cerqueira — 400 — 01 -09 -2010
Mário Jorge da Costa Martins Amaro — 510 — 01 -09 -2010
Marta Carina Correia da Silva — 520 — 01 -09 -2010
Patrícia Raquel Marques Rocha — 220 — 01 -09 -2010
Pedro Manuel Sá Campos Ferreira — 550 — 01 -09 -2010
Raquel Fardinha Silva — 500 — 01 -09 -2010
Ricardo José da Cruz Alves de Pinho — 510 — 01 -09 -2010
Rui Alexandre Aguiar da Silva — 260 — 01 -09 -2010
Sandra Margarida Sousa Cunha — 910 — 01 -09 -2010
Sandra Maria Sá da Costa — 500 — 01 -09 -2010
Sónia Alexandra Moutinho Queiroz — 260 — 01 -09 -2010
Sónia Cristina Silva Morais — 400 — 01 -09 -2010
Susana Cristina Seixas Pinto — 500 — 01 -09 -2010
Susana Fernanda de Vasconcelos Ferraz — 320 — 01 -09 -2010
Teresa Mariana Damas da Silva Ferreira Nunes — 230 — 01 -09 -2010
Vânia Raquel de Sousa Avelar — 500 — 01 -09 -2010
Vânia Teresa Correia Figueiredo Marques — — 220 01 -09 -2010
Alexandre Manuel Martins Oliveira — 999 — 28 -02 -2011
Anabela Novo da Costa Ferreira — 999 — 17 -02 -2011

António Gualter da Silva Luz Ferreira — 999 — 17 -02 -2011
António Maria Figueiredo Pereira — 999 — 18 -02 -2011
Armando Martins Sanches — 999 — 24 -02 -2011
Hugo Miguel Rodrigues Ferreira — 999 — 16 -02 -2011
João Paulo Vieira Fernandes — 999 — 16 -02 -2011
Joni Leandro da Silva Vieira — 999 — 18 -02 -2011
Patrícia Raquel da Silva Pinto — 999 — 17 -02 -2011
Renata Rafaela Gomes Pardal de — 999 — 17 -02 -2011
Susana Pereira Cavadas Costa Braga — 999 — 17 -02 -2011
Vítor Hugo Almeida Santos — 999 — 28 -02 -2011

4 de Novembro de 2011. — A Directora, Maria Beatriz Moreira 
Rodrigues e Silva.

205320828 

 Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão

Aviso n.º 22185/2011
Por despacho do Ex. mo Senhor Director, José Maria Guedes Correia 

de Magalhães, no uso das competências que lhe foram delegadas pelo 
Director Regional de Educação do Norte, pelo Despacho n.º 4284/2011, 
publicado no Diário da República n.º 46 da 2.ª série de 7 de Março de 
2011, foram homologados os contratos de prestação de serviço docente, 
para o ano lectivo de 2010 -2011 dos docentes abaixo mencionados. 

Nome Grupo Início de funções

Carla Sofia Silva Correia . . . . . . . . . . . . 100 18/09/2010
Irene Alexandra Figueira  . . . . . . . . . . . . 100 09/11/2010
Isabel Oliveira Azevedo. . . . . . . . . . . . . 100 26/11/2010
Sofia Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 06/10/2010
Assunção do Fundo Alves  . . . . . . . . . . . 110 15/11/2010
Sónia Neves Mendonça  . . . . . . . . . . . . . 110 07/10/2010
António Jorge Amaral Batista  . . . . . . . . 550 07/10/2010
António Jorge Roldão Mestre  . . . . . . . . 260 04/10/2010
Carla Alexandra Ferreira Rego  . . . . . . . 420 01/09/2010
Carlos Emanuel Mendonça  . . . . . . . . . . 550 06/10/2010
Goreti Judite Gonçalves Aires . . . . . . . . 550 06/10/2010
Jorge Filipe Gonçalves Casa Nova  . . . . 540 01/09/2010
José Emílio Paulo Matos  . . . . . . . . . . . . 290 01/09/2010
Leonel José Pinto Cunha  . . . . . . . . . . . . 240 22/09/2010
Maria Conceição Esteves Aleixo . . . . . . 350 22/09/2010
Marta Isabel Sousa Cunha . . . . . . . . . . . 600 04/10/2010
Nilza Oliveira Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . 230 08/10/2010
Rita Patrícia dos Santos Teixeira . . . . . . 230 12/10/2010

 3 de Novembro de 2011. — O Director, José Maria Guedes Correia 
de Magalhães.

205317994 

 Despacho n.º 15249/2011
Por Despacho do Senhor Director de, ao abrigo do ponto 5, do Ar-

tigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, é nomeado para 
o lugar de Adjunto do Director o Licenciado José Luís Ferreira Pinto, 
com efeitos a 1 de Setembro de 2011.

3 de Novembro de 2011. — O Director, José Maria Guedes Correia 
de Magalhães.

205316908 

 Despacho n.º 15250/2011
Por Despacho do Senhor Director e pelas competências que lhe confere 

o Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, é exonerada, a seu pedido, do 
cargo de Adjunta do Director, a Licenciada Isabel da Purificação Pires, 
com efeitos a 1 de Setembro de 2011.

3 de Novembro de 2011. — O Director, José Maria Guedes Correia 
de Magalhães.

205317175 

 Agrupamento de Escolas de Gil Vicente

Aviso n.º 22186/2011
Em cumprimento do estabelecido pelo n.º 6 do art.º 36.º da Porta-

ria 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de 




