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LEGISLAÇÃO 

NACIONAL 
Resolução da Assembleia da República n.º 33/2017 - Diário da República n.º 39/2017, 
Série I de 2017-02-23 
Assembleia da República  
Recomenda ao Governo a implementação de medidas no âmbito da utilização de animais 
em investigação científica 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2017 - Diário da República n.º 38/2017, Série 
I de 2017-02-22 
Presidência do Conselho de Ministros  
Nomeia os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, E. P. E. 
 
Portaria n.º 75/2017 - Diário da República n.º 38/2017, Série I de 2017-02-22 
Saúde  

Segunda alteração à Portaria n.º 340/2015, de 8 de outubro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 165/2016, de 14 de junho, que regula, no âmbito da Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos, a caracterização dos serviços e a admissão nas equipas locais e as 
condições e requisitos de construção e segurança das instalações de cuidados paliativos 

 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Despacho n.º 1728/2017 - Diário da República n.º 39/2017, Série II de 2017-02-23   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde  
Constitui um Grupo de Trabalho com a missão de definir o Programa Global de 
Modernização das Infraestruturas e Equipamentos dos Cuidados de Saúde Primários do 
Concelho de Lisboa, devendo elaborar e acompanhar a execução desse Programa 
 
Despacho n.º 1729/2017 - Diário da República n.º 39/2017, Série II de 2017-02-23   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde  
Define as competências e composição da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 
(CNFT) e respetiva articulação com as Comissões de Farmácia e Terapêutica (CFT), no 
contexto da aquisição e utilização de medicamentos em estabelecimentos e serviços 
hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
 
Despacho n.º 1730/2017 - Diário da República n.º 39/2017, Série II de 2017-02-23   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde  

20 a 24 de fevereiro de 2017 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106499673/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106499673/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509194/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509194/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509197/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70485726/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74671910/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509260/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=106509222
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509261/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=106509222
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509262/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=106509222
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Nomeia os membros da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT) 
 
Despacho n.º 1649/2017 - Diário da República n.º 37/2017, Série II de 2017-02-21   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  
Determina que a atividade dos serviços de sangue e medicina transfusional a nível 
nacional é monitorizada de forma centralizada pelo Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), no âmbito das suas competências legais, e engloba 
todas as entidades hospitalares dos setores público, privado e social que devem garantir 
a recolha automatizada da informação necessária 
 
Despacho n.º 1646/2017 - Diário da República n.º 37/2017, Série II de 2017-02-21  
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Saúde - Gabinetes dos Ministros da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior e da Saúde  
Designa a Doutora Cláudia Palladino, Doutora Raquel Lucas Calado Ferreira e Doutora 
Sofia Gonçalves Correia, para integrar a equipa da Comissão de Avaliação de Tecnologias 
de Saúde, em aditamento aos nomeados através dos Despachos n.os 5847/2016, 
7069/2016 e 7062/2016, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.os 84, de 2 de 
maio, e 103, de 30 de maio, respetivamente  
 
Despacho n.º 1612-A/2017 - Diário da República n.º 35/2017, 1º Suplemento, Série II de 
2017-02-17   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde  
Estabelece disposições sobre a cedência de dados estatísticos sobre produção e 
consumos, pelos serviços e organismos integrados na administração direta e indireta do 
Estado, no âmbito do Ministério da Saúde, e pelas entidades do sector público 
empresarial da área da saúde. Revoga o Despacho n.º 913-A/2017, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 14, 1.º Suplemento, de 19 de janeiro 

INFARMED 
Circular Informativa nº018/CD/100.20.200, de 17/02/2017 - Atualização da lista de 
grupos homogéneos - Sistema de Preços de Referência 

 Deliberação nº 6/CD/2017 - A lista dos Grupos Homogéneos e dos preços de referência 
unitários a vigorar no 1.º trimestre de 2017 será atualizada com a inclusão de 2 novos 
grupos homogéneos, para os quais foram aprovados os respetivos preço de referência 
(GH1085, GH1086 e GH1096) – Quetiapina, comprimido de libertação prolongada, 150 
mg, Rupatadina, comprimido, 10 mg e Ebastina, Comprimido orodispersível, 10 mg. 

 
Comunicado de Imprensa - Oito medicamentos disponíveis para tratar hepatite C 
Balanço de dois anos 
O Infarmed concluiu as negociações com quatro empresas para o financiamento do 
tratamento da hepatite C. Na sequência destas negociações vão passar a estar 
disponíveis oito medicamentos distintos, três dos quais aprovados em 2017 
 
Publicação para efeitos do artigo 15º-A do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto - 
pedidos de autorização de introdução no mercado de medicamentos genéricos 

ACSS Circular Informativa Conjunta n.º 6 ACSS/INFARMED/SPMS - Centralização de aquisição 
de bens e serviços específicos da área da saúde 

SPMS CPA - Lista de entrada em vigor_20-02-2017   

COMISSÃO EUROPEIA Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017[Publicado 
nos termos do artigo 13.o ou do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 726/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho]  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106494620/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=106494586
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106494600/details/maximized?texto=medicamentos&search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-02-21&types=SERIEII&dataPublicacaoInicio=2017-02-20
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106476961/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-02-17&date=2017-02-01&dreId=106476959
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106476961/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-02-17&date=2017-02-01&dreId=106476959
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1522171/CI+18/ea9f534f-bada-41b5-bda5-d8a357896ece
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1522171/DL+6/270951ef-4429-437e-95ac-e859dd7c560a
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/1989268
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/006-ACSS-INFARMED-SPMS.pdf
http://www.catalogo.min-saude.pt/cec/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=G
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.061.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:061:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.061.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:061:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.061.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:061:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.061.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:061:TOC
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OMS Proposal for a WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics 
21st Expert Committee on the Selection and Use of Essential Medicines  
This a proposal (from WHO) to establish a WHO Model List of Essential In Vitro 
Diagnostics (EDL) submitted to the next Expert Committee meeting for comments and 
recommendations about the relevance, scope and the best course of action for 
developing the list, building on the EML experience.  
Proposal for a WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics (or the EDL)  

EMA Human Medicines | Regulatory and procedural guideline: Dates of 2017 Scientific 
Advice Working Party meetings and deadlines for submission of scientific advice, 
protocol assistance, qualification of biomarkers and parallel European Medicines 
Agency-health-technology-assessment requests 
 
Human Medicines | List of medicinal products under additional monitoring (updated) 
 
Human Medicines | Regulatory and procedural guideline: List of centrally authorised 
products requiring a notification of a change for update of annexes 

HMA 
Application for Marketing Authorisation | Best Practice Guide on the Assessment Report 
for Mutual Recognition and Decentralised Procedures 

EFSA Draft guidance on substances in food for infants below 16 weeks, open for comments 
EFSA is launching a public consultation on its new draft guidance on the risk assessment 
of substances present in food intended for infants below 16 weeks of age. 
From birth up to 16 weeks, infants are exclusively fed on breast milk and/or infant 
formula and safe levels set for the general population do not apply. EFSA’s Scientific 
Committee proposes a new approach for assessing the substances found in infant 
formula that can better support EU decision-making on the safe use of infant formula 

EFPIA Joint Declaration on EU Industrial Strategy 
Europe is the cradle of the manufacturing industry and has been at the forefront of 
industrial revolutions and technological innovations. 
 
Optimising Post-Approval Change Management for Timely Access to Medicinal 
Worldwide 
Post-approval changes (PACs) to the registered information of authorised medicinal 
products, hereafter referred to as ‘variations’, are introduced routinely worldwide to: 
enhance the robustness and efficiency of the manufacturing process; improve quality 
control techniques; respond to changes in regulatory requirements; and upgrade to 
state-of-the-art facilities. This continued effort is critical to continuously improve existing 
medicines and is, in many ways, as important as bringing new medicines to the market. 

IMF Country Report No. 17/58: Portugal: Fifth Post Program Monitoring Discussions-Press  
Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Portugal 
Author/Editor:International Monetary Fund. European Dept. Summary: Portugal has 
benefited from market financing on relatively favorable terms since the end of their 
arrangement under the Fund’s Extended Fund Facility in 2014. The return to financial 
markets reflected the successful stabilization of Portugal’s economy under the program, 
and has been supported by the ECB’s accommodative monetary stance since early 2015 

COMITÉ PERMANENTE DOS 

ESTADOS DA AECL 

Medicamentos — Lista de autorizações de introdução no mercado concedidas pelos 
Estados EEE/EFTA no primeiro semestre de 2016 

 

http://www.who.int/entity/selection_medicines/committees/expert/21/applications/Proposal_for_a_WHOModelListofEssential_In_Vitro_DXs_2017.pdf?ua=1
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500144696
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500144696
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500144696
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500144696
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500142453
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500095767
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500095767
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Application_for_MA/CMDh_073_2003_Rev5_2017_01_clean.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Application_for_MA/CMDh_073_2003_Rev5_2017_01_clean.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170220
http://www.efpia.eu/mediaroom/377/44/Joint-Declaration-on-EU-Industrial-Strategy
http://www.efpia.eu/documents/249/48/Optimising-Post-Approval-Change-Management-for-Timely-Access-to-Medicinal-Worldwide
http://www.efpia.eu/documents/249/48/Optimising-Post-Approval-Change-Management-for-Timely-Access-to-Medicinal-Worldwide
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr1758.ashx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.058.01.0010.01.POR&toc=OJ:C:2017:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.058.01.0010.01.POR&toc=OJ:C:2017:058:TOC

