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SAÚDE 

LEGISLAÇÃO 

Portaria n.º 252/2016 - Diário da República n.º 180/2016, Série I de 2016-09-19  

Saúde  

Cria o Grupo de Trabalho de Análise da Medicina Física e de Reabilitação em Ambulatório 

(MFRA), tendo como missão a apresentação de propostas que conduzam a uma maior 

internalização de cuidados no âmbito da MFR, bem como contribuir para a adequada 

operacionalização da Portaria n.º 178-A/2016, de 1 de julho 

 NACIONAL 

REGULAÇÃO 

 

  

Declaração de Retificação n.º 940/2016 - Diário da República n.º 184/2016, Série II de 

2016-09-23  

Saúde - Gabinete do Ministro  

Retifica o Despacho n.º 11232/2016, publicado no Diário da República n.º 180, Série II, de 

19 de setembro (Determina a criação e estabelece disposições da Comissão para a 

Reforma da Saúde Pública Nacional) 

 

Deliberação n.º 1455/2016 - Diário da República n.º 183/2016, Série II de 2016-09-22  

Saúde - Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.  

Composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT-ARS) 

 

Despacho n.º 11232/2016 - Diário da República n.º 180/2016, Série II de 2016-09-19  

Saúde - Gabinete do Ministro  

Determina a criação e estabelece disposições da Comissão para a Reforma da Saúde 

Pública Nacional, com vista a promover uma discussão abrangente da Reforma da Saúde 

Pública, com todos os seus atores 

 

 MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

 

saude@vda.pt 19 a 23  de setembro  de 2016  

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75348499/details/maximized?p_auth=dG4r6Aa4
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74843531/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75389072
https://dre.pt/application/file/75389072
https://dre.pt/application/file/75384721
https://dre.pt/application/file/75353379
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Despacho n.º 11233/2016 - Diário da República n.º 180/2016, Série II de 2016-09-19  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Estabelece disposições para melhorar a acessibilidade e simplificar os processos no 

acesso aos produtos para absorção de urina e fezes, para pessoas abrangidas nos termos 

da legislação em vigor, bem como aos doentes ostomizados, na obtenção do material, 

produtos e acessórios de ostomia 

Circular Informativa Conjunta nº 8/2016/ACSS/Infarmed/SPMS - atualização de bens e 

serviços da área da saúde que devem ser objeto de aquisição centralizada  

 

Circular Informativa n.º 132/CD/100.20.200  de 16/09/2016 - Sistema de Preços de 

Referência - 4º trimestre de 2016 

A lista dos Grupos Homogéneos e dos preços de referência unitários a vigorar no 4.º 

trimestre de 2016 foi aprovada pela deliberação n.º 66/CD/2016, de 19 de setembro de 

2016 do Conselho Directivo e entra em vigor a 1 de outubro de 2016. 

 

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 

Norma nº 009/2016 de 19/09/2016 - Comportamentos de Risco com Impacte na 

Segurança do Sangue e na Gestão de Dadores: Critérios de Inclusão e Exclusão de 

Dadores por Comportamento Sexual 

 DGS 

Post-Programme Surveillance Report. Portugal, Summer 2016 

This report by the European Commission presents the findings of the fourth post-

programme surveillance mission to Portugal and identifies remaining challenges for the 

Portuguese economy. 

 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o desenvolvimento, 

validação e aceitação legal de métodos alternativos aos ensaios em animais no 

domínio dos produtos cosméticos (2013-2015) 

 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre alegações relativas 

aos produtos baseadas em critérios comuns no domínio dos cosméticos 

 COMISSÃO 

EUROPEIA 

Portugal : Country Report No. 16/301  IMF 

Medicamentos — Lista de autorizações de introdução no mercado concedidas pelos 

Estados EEE/EFTA no primeiro semestre de 2015 

 

Medicamentos — Lista de autorizações de introdução no mercado concedidas pelos 

Estados EEE/EFTA no segundo semestre de 2015 

 COMITÉ 

PERMANENTE 

DOS ESTADOS DA 

AECL 

https://dre.pt/application/file/75353380
http://www.infarmed.pt/portal/pls/portal/docs/1/12236346.PDF
Deliberação%20Nº66/CD/2016
Deliberação%20Nº66/CD/2016
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0092016-de-19092016.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip036_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PT/1-2016-599-PT-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PT/1-2016-580-PT-F1-1.PDF
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16301.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.347.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2016:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.347.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2016:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.347.01.0019.01.POR&toc=OJ:C:2016:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.347.01.0019.01.POR&toc=OJ:C:2016:347:TOC


 

 

Position Paper - The European biotech ecosystem: EBE position paper recommends 

how to make funding go further 

Biotechnology is important for Europe: the sector helps the economy grow and provides 

new jobs, while supporting public health 

 EFPIA 

Fulfilling the Biosimilar Promise: Report Highlights Key Principles in Support of a 

Sustainable Market 

Biosimilar medicines provide a tremendous opportunity for governments throughout 

Europe to increase patient access to treatment with modern biologic therapies while at the 

same time supporting the sustainability of healthcare budgets. These benefits will however 

only continue provided the biosimilar medicines market is developed in a sustainable way. 

The cornerstone of a sustainable biosimilar medicines market is the alignment of payers’ 

and manufacturers’ understanding of the benefits in both the short and long terms, a new 

report revealed. 

Report - Payers’ price & market access policies supporting a sustainable biosimilar 

medicines market 

 EGA 

Human Medicines | Biologics Working Party report on viral safety of plasma-derived 

and urine-derived medicinal products with respect to Zika virus   

 

Human Medicines | Report: Annual report of the Good Manufacturing and Distribution 

Practice Inspectors Working Group 2015 (updated) 

 EMA 

 

http://www.ebe-biopharma.eu/newsroom/download/99/document/ebe-position-paper-funding-eu-biotech-final-2016-09-19.pdf
http://www.ebe-biopharma.eu/newsroom/download/99/document/ebe-position-paper-funding-eu-biotech-final-2016-09-19.pdf
http://www.medicinesforeurope.com/news/fulfilling-the-biosimilar-promise-report-highlights-key-principles-in-support-of-a-sustainable-market/
http://www.medicinesforeurope.com/news/fulfilling-the-biosimilar-promise-report-highlights-key-principles-in-support-of-a-sustainable-market/
http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/09/Simon-Kucher-2016-Policy-requirements-for-a-sustainable-biosimilar-market-FINAL-report_for-publication2.pdf
http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/09/Simon-Kucher-2016-Policy-requirements-for-a-sustainable-biosimilar-market-FINAL-report_for-publication2.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/09/news_detail_002606.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/09/news_detail_002606.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500188828
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500188828

