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LEGISLAÇÃO 
 
NACIONAL Resolução da Assembleia da República n.º 53/2018 - Diário da República n.º 39/2018, 

Série I de 2018-02-23 
Assembleia da República  
Eleição para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida 
 
Declaração n.º 2/2018 - Diário da República n.º 39/2018, Série I de 2018-02-23 
Assembleia da República  
Designação de quatro personalidades para o Conselho Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2018 - Diário da República n.º 39/2018, Série 
I de 2018-02-23 
Presidência do Conselho de Ministros  

Designa um vogal executivo do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do 
Litoral Alentejano, E. P. E. 

 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE E DAS 

FINANÇAS 

Portaria n.º 128/2018 – Diário da República n.º 39/2018, Série II de 2018-02-
23 114747107 
Finanças e Saúde – Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado da Saúde 
Autoriza o Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., a assumir um encargo plurianual 
até ao montante de 160.084,50 EUR a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à 
aquisição de válvulas cardíacas mecânicas 
 
Portaria n.º 118/2018 - Diário da República n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21   
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado da Saúde  
Autoriza o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental a assumir um encargo plurianual até ao 
montante de 409.500,00 EUR (quatrocentos e nove mil e quinhentos euros), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de reagentes para hematologia 
 
Portaria n.º 119/2018 - Diário da República n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21   
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado da Saúde  

19 a 23 de fevereiro de 2018 

Saude@vda.pt 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114758477/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114758477/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114758478/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114758479/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114758479/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114747107/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=114747093
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114747107/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=114747093
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721448/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721449/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=114721428
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Autoriza o SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências a assumir um encargo plurianual até ao montante de 554.579,83 EUR 
(quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove euros e oitenta e três 
cêntimos), isento de IVA, referente à celebração do contrato de atribuição de 
financiamento público, no âmbito do Programa de Respostas Integradas ao Centro de 
Acolhimento de Alcântara 
 
Portaria n.º 120/2018 - Diário da República n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21   
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado da Saúde  
Autoriza a Unidade Local de Saúde do Alto Minho a assumir um encargo plurianual até 
ao montante de 8.525.241,36 EUR (oito milhões, quinhentos e vinte cinco mil, duzentos 
e quarenta e um euros e trinta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
referente à aquisição de medicamentos 
 
Portaria n.º 121/2018 - Diário da República n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21   
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado da Saúde  
Autoriza o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental a assumir um encargo plurianual até ao 
montante de 390.000,00 EUR (trezentos e noventa mil euros), a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, referente à aquisição de reagentes para gasimetria 
 
Portaria n.º 122/2018 - Diário da República n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21   
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado da Saúde  
Autoriza a Administração Regional de Saúde do Norte a assumir um encargo até ao 
montante de 348.930,00 EUR (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta 
euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de serviços de 
transporte, valorização e eliminação de resíduos hospitalares perigosos 

MINISTÉRIOS DA SAÚDE Despacho n.º 1874/2018 - Diário da República n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  
Reconhece, como Centros de Referência na área de Oncologia de Adultos - Cancro do 
Reto, o Centro Hospitalar Leiria e o Centro Hospitalar Tondela Viseu 
 
Despacho n.º 1876/2018 - Diário da República n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21   
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde  
Determina e estabelece disposições para a faturação e pagamento das prestações de 
saúde realizadas a utentes que se identifiquem com o Cartão Europeu de Seguro de 
Doença (CESD), com o Certificado Provisório de Substituição do CESD ou com o 
documento portátil S2 
 
Despacho n.º 1772/2018 - Diário da República n.º 36/2018, Série II de 2018-02-20   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  
Nomeia a Diretora Executiva do Plano Nacional de Saúde e os membros da Coordenação 
Técnica da Estratégia e do Plano Nacional de Saúde 
 
Despacho n.º 1695/2018 - Diário da República n.º 35/2018, Série II de 2018-02-19   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  
Altera a redação do Despacho n.º 728/2014, de 6 de janeiro (Formaliza as estruturas de 
apoio à coordenação do Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e determina que o 
respetivo Plano é coordenado pelo Diretor-Geral da Saúde) 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721450/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721451/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114721452/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114735606/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114735608/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=114721428
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114731036/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114701951
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114706562/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114706505
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Despacho n.º 1696/2018 - Diário da República n.º 35/2018, Série II de 2018-02-19   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Cria e determina a composição de uma Comissão com o objetivo de elaborar uma 
Estratégia Nacional para a Saúde da Visão 

MINISTÉRIOS DA DEFESA 

NACIONAL E DA SAÚDE 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE  

INFARMED Circular Informativa N.º 27/CD/100.20.200,de 12/02/2018 - Sistema de Preços de 
Referência - Aditamento 1º trimestre de 2018 
A lista dos Grupos Homogéneos e dos preços de referência unitários a vigorar no 1.º 
trimestre de 2018 será atualizada com a inclusão de 5 grupos homogéneos 
anteriormente revogados (GH006 Enalapril; GH0616 Risperidona; GH0715 e GH0716 
Cilazapril + Hidroclorotiazida; GH0960 Latanoprost + Timolol), para os quais foi aprovado 
o respetivo preço de referência. 
Assim, o Infarmed procede à divulgação da Deliberação N.º 13/CD/2018 do Conselho 
Diretivo que aprova os Grupos Homogéneos que entrarão em vigor no dia 1 de março de 
2018. 
 
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 com a 
substância ativa  
 
Medicamentos centralizados - Publicação para efeitos do artigo 15º-A do Decreto-Lei n.º 
176/2006, de 30 de agosto, de medicamentos genéricos aprovados por procedimento 
centralizados (atualizada)  
 

Processos de revisão excecional de preço de medicamentos com decisão do Secretário 
de Estado da Saúde (SES) 2018- Atualizado a 16/02/2018 

DGS Despacho n.º 1773/2018 - Diário da República n.º 36/2018, Série II de 2018-02-20   
Saúde - Direção-Geral da Saúde  
Nomeia Diretora dos Programas para a área das Hepatites Virais e para a área da Infeção 
VIH/SIDA a Dr.ª Maria Isabel Beato Viegas Aldir, Médica do Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, EPE 

SMPS Lista de entrada em Vigor CPA - 19-02-2018 

COMISSÃO EUROPEIA Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2018[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]  
 
Novel food applications: new administrative guidance for applicants 
New guidance is available that will help applicants to prepare novel food applications. 

The administrative guidance includes a checklist of the data requirements outlined in 
EFSA’s “Guidance on the preparation and presentation of an application for authorisation 
of a novel food” and four tables where applicants should summarise the scientific studies 
referred to in their technical dossier. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114706563/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114706505
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2398909/CI_27_SPR_mar%C3%A7o2018/db3be99c-17fc-47a3-87a5-cb42347180a6
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2398909/DL_13_SPR_mar%C3%A7o18/f67429b5-9c15-4f9c-805e-1af989174dfb
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2129725/Med+Cent+MG/84aeb35f-dd15-463d-af86-3ebbd3a00178
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2129725/Med+Cent+MG/84aeb35f-dd15-463d-af86-3ebbd3a00178
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2129725/Med+Cent+MG/84aeb35f-dd15-463d-af86-3ebbd3a00178
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1647560/REP+2018/f2ffc01c-c19e-40bf-ba79-5581569dd2b8
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114731041/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114701951
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=G
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.070.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2018:070:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.070.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2018:070:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.070.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2018:070:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.070.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2018:070:TOC
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1381e
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EMA 
Human Medicines ǀ Scientific guideline: Reflection paper on physical frailty: instruments 
for baseline characterisation of older populations in clinical trials - First version, 
The reflection paper describes how to characterise the baseline frailty status of older 
patients enrolled in clinical trials other than by their age. The aim is to ensure that 
clinical trial populations are representative of the users of the medicine, as the benefit-
risk balance in older patients may depend on their physical frailty status. This 
supplements the requirements of ICH E7 note for guidance and questions and answers. 
 
Human Medicines ǀ Paediatric investigation plans: questions and answers (updated) 
 

Human Medicines ǀ Report: Highlights from the twelfth industry stakeholder platform on 
the operation of pharmacovigilance in the European Union 

EFPIA 
Boosting Europe’s Future Competitiveness as Key Priority for FP9 

We, the undersigned associations representing key European industrial research and 
innovation stakeholders, call on the European Commission, the European Parliament and 
the Council of the European Union to develop the next EU Research & Innovation 
Framework Programme (FP9) with an appropriate design and budget, at the level of the 
ambitions of the Renewed EU Industrial Policy Strategy.D 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500244285
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500244285
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500005218
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/q_and_a/q_and_a_detail_000015.jsp&mid=WC0b01ac0580925cc7
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500243989
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500243989
https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/21-february-2018-boosting-europe-s-future-competitiveness-as-key-priority-for-fp9/

