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SAÚDE 

LEGISLAÇÃO 

Decreto Legislativo Regional n.º 36/2016/M - Diário da República n.º 156/2016, Série I de 

2016-08-16  

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Segunda alteração ao anexo do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2012/M, de 2 de julho, 

que aprova os Estatutos do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E 

 NACIONAL 

Regulamento (UE) 2016/1389 da Comissão, de 17 de agosto de 2016, que autoriza 

uma alegação de saúde sobre os alimentos que refere o desenvolvimento e a saúde 

das crianças ( 1 ) 

 

Regulamento (UE) 2016/1390 da Comissão, de 17 de agosto de 2016, que recusa 

autorizar uma alegação de saúde sobre os alimentos que refere o desenvolvimento e 

a saúde das crianças 

 

Regulamento (UE) 2016/1381 da Comissão, de 16 de agosto de 2016, relativo à recusa 

da autorização de uma alegação de saúde sobre os alimentos que refere o 

desenvolvimento e a saúde das crianças  

 

Regulamento (UE) 2016/1379 da Comissão, de 16 de agosto de 2016, que recusa 

autorizar determinadas alegações de saúde sobre os alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças 

 COMUNITÁRIA 

REGULAÇÃO 

 

  

Despacho n.º 10438/2016 - Diário da República n.º 159/2016, Série II de 2016-08-19  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Altera o anexo do Despacho n.º 13427/2015 (define e classifica os serviços de urgência  

 MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 
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https://dre.pt/application/file/75150125
https://dre.pt/application/file/75150125
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/178530/details/normal?l=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.POR&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.POR&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.POR&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:223:TOC#TN0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0058.01.POR&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0058.01.POR&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0058.01.POR&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:222:TOC
https://dre.pt/application/file/75163045


 

 

que constituem os pontos da Rede de Urgência/Emergência), publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 228, de 20 de novembro, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 1032-A/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 24 de 

novembro 

Despacho n.º 10439/2016 - Diário da República n.º 159/2016, Série II de 2016-08-19  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Atribui às Termas das Caldas da Saúde, a competência para terapêutica de doenças da 

pele, sem prejuízo das indicações terapêuticas constantes do Despacho n.º 50/94, do 

Ministro da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 298, de 27 de 

dezembro 

 

Despacho n.º 10441/2016 - Diário da República n.º 159/2016, Série II de 2016-08-19  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Aprova o novo esquema de vacinação do Programa Nacional de Vacinação (PNV), 

revogando o esquema de vacinação aprovado pelo Despacho n.º 5786/2015, de 26 de 

maio 

  

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 

 INFARMED 

Recomendação do Conselho, de 12 de julho de 2016, relativa ao Programa Nacional 

de Reformas de Portugal para 2016 e que emite um parecer do Conselho sobre o 

Programa de Estabilidade de Portugal para 2016 

 CONSELHO 

EUROPEU 

Human Medicines | Scientific guideline: Guideline on good pharmacovigilance practices 

(GVP): Product- or population-specific considerations II: Biological medicinal products, 

adopted 

 

Human Medicines | Regulatory and procedural guideline: Guidelines on good 

pharmacovigilance practices (GVP): Introductory cover note, last updated with 

considerations P.II on biological medicinal products finalised post-public consultation 

 EMA 
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http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500211728
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http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500211731
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500211731
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