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LEGISLAÇÃO
NACIONAL

Decreto-Lei n.º 115/2017 - Diário da República n.º 173/2017, Série I de 2017-09-07
Altera o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde
Resumo em Linguagem Clara | Summary in plain english

REGULAÇÃO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Despacho n.º 7762/2017 - Diário da República n.º 170/2017, Série II de 2017-09-04
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Atribui às Termas de São Tiago a competência para terapêutica de doenças do aparelho
respiratório e doenças reumáticas e músculo-esqueléticas
Portaria n.º 261/2017 - Diário da República n.º 173/2017, Série II de 2017-09-07
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza o Hospital Espírito Santo de Évora a assumir um encargo plurianual até ao
montante de 326.440,00 EUR (trezentos e vinte seis mil e quatrocentos e quarenta
euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de serviços de
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica - acessos venosos

INFARMED

Implementação dos dispositivos de segurança nos medicamentos de uso humano
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 n.º 20/Conselho Diretivo/2017 | Exercício de funções de
enfermeiro-especialista.
Circular Informativa nº 21/2017/DRS/NFRNCCI/ACSS | Portaria n.º 1087-A/2007, de 5
de setembro e Portaria n.º 189/2008, de 19 de fevereiro

EMA

Human Medicines | Application form for variation to Article 58 CHMP scientific opinion
(updated)
Human Medicines | Regulatory and procedural guideline: European Medicines Agency
procedural advice on medicinal products intended exclusively for markets outside the
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Community under Article 58 of Regulation (EC) No 726/2004 in the context of
cooperation with the World Health Organization (updated)
Human Medicines | Administrative information Application form for a Scientific Opinion
according to Article 58 of Regulation (EC) 726/2004 , adopted (updated)
Human Medicines | Scientific guideline: Guideline on core SmPC and Package Leaflet for
(68Ge/68Ga) generator - First version, adopted
Human Medicines |Core summary of product characteristics and package leaflet for
(68Ge/68Ga) generator (updated)
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