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SAÚDE 

 

LEGISLAÇÃO 

  

Portaria n.º 301-A/2016 - Diário da República n.º 230/2016, 1º Suplemento, Série I de 

2016-11-30  

Finanças e Saúde  

Regula os termos e condições da contratualização com as farmácias comunitárias do 

Programa Troca de Seringas 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 26/2016/A - Diário da República n.º 228/2016, Série I de 

2016-11-28  

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Cria a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental 

 NACIONAL 

 

REGULAÇÃO 

  

Resolução n.º 34/2016 - Diário da República n.º 230/2016, Série II de 2016-11-30  

Presidência do Conselho de Ministros - Conselho de Ministros  

Nomeia o presidente e o vogal executivo com funções de diretor clínico do conselho de 

administração do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. 

 CONSELHO DE 

MINISTROS 

Despacho n.º 14523/2016 - Diário da República n.º 231/2016, Série II de 2016-12-02  

Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e 

da Saúde  

Altera os artigos 2.º e 3.º do Despacho n.º 6739-A/2016, de 20 de maio de 2016, que fixa 

o número máximo de Unidades de Saúde Familiar (USF) a constituir e determina o 

número máximo de USF que transitam do modelo A para o modelo B no ano de 2016 

 

 MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 

 

saude@vda.pt 28 de novembro a 2 de dezembro de 2016  

 

https://dre.pt/application/file/105292093
https://dre.pt/application/file/105292093
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105263939/details/maximized?p_auth=u9KbivRj
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105263939/details/maximized?p_auth=u9KbivRj
https://dre.pt/application/file/105280231
https://dre.pt/application/file/105289187
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Despacho n.º 14524/2016 - Diário da República n.º 231/2016, Série II de 2016-12-02  

Finanças, Saúde e Economia - Gabinetes dos Ministros das Finanças, da Saúde e 

da Economia  

Nomeia a Comissão de Acompanhamento da execução do Acordo, celebrado entre o 

Ministério das Finanças, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia e a Indústria 

Farmacêutica, por intermédio da APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria 

Farmacêutica, para o período de 2016 a 2018, que visa contribuir para a sustentabilidade 

do Serviço Nacional de Saúde, garantir o acesso ao medicamento e reforçar as 

condições de atratividade para o investimento em Portugal 

 

Despacho n.º 14382/2016 - Diário da República n.º 229/2016, Série II de 2016-11-29  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Designa para o cargo de Delegado de Saúde Regional do Centro, o médico Assistente 

Graduado Sénior de Saúde Pública, Dr. João Pedro Travassos de Carvalho Pimentel 

 

Despacho n.º 14383/2016 - Diário da República n.º 229/2016, Série II de 2016-11-29  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Nomeia o Dr. Manuel Gonçalo Cordeiro Ferreira, como presidente da Comissão Nacional 

da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente (CNSMCA) 

 

Despacho n.º 14412/2016 - Diário da República n.º 229/2016, Série II de 2016-11-29  

Saúde e Economia - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e da Saúde e 

Adjunto e do Comércio, da Secretária de Estado do Turismo e do Secretário de 

Estado da Energia  

Substitui o despacho n.º 13345/2016, de 28 de outubro, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 215, de 09 de novembro de 2016, que cria o Grupo de Trabalho 

Interministerial para identificação dos constrangimentos e instrumentos que contribuam 

para dinamizar a atividade termal 

 

Despacho n.º 14311-A/2016 - Diário da República n.º 228/2016, 1º Suplemento, Série II 

de 2016-11-28  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Aprova o Plano Estratégico para o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para o 

biénio 2017/2018, designa os coordenadores, quer a nível nacional, quer a nível regional 

e define as competências dos órgãos máximos de gestão dos serviços e entidades 

prestadoras de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

 

https://dre.pt/application/file/105289188
https://dre.pt/application/file/105276680
https://dre.pt/application/file/105276681
https://dre.pt/application/file/105276713
https://dre.pt/application/file/105264087
https://dre.pt/application/file/105264087


 

www.vda.pt 
 
 
 
 

 

Plano Estratégico para os Cuidados Paliativos 

Parecer n.º 32/2015 - Diário da República n.º 229/2016, Série II de 2016-11-29  

Ministério Público - Procuradoria-Geral da República  

Acordo celebrado em 21 de novembro de 2014 entre o Estado Português e a indústria 

Farmacêutica 

 

Parecer n.º 32/2015-C - Diário da República n.º 229/2016, Série II de 2016-11-

29105276626  

Ministério Público - Procuradoria-Geral da República  

Contrato de comparticipação relativo aos medicamentos para a hepatite C 

 PGR 

Circular Informativa n.º 163/CD/100.20.200- Revisão Anual de Preços - 2017 

Publica-se a revisão anual de preços de medicamentos não genéricos - 2017 (mercados 

ambulatório e hospitalar). 

 

Licenciamento de farmácias 

No dia 8 de novembro de 2016 foi publicado o Decreto-Lei n.º 75/2016, de 8 de 

novembro, que procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, 

que estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina e revoga o Decreto-Lei n.º 

241/2009, de 16 de setembro. 

 

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 

WHO issues new guidance on HIV self-testing  

According to a new WHO progress report lack of an HIV diagnosis is a major obstacle to 

implementing the Organization’s recommendation that everyone with HIV should be 

offered antiretroviral therapy (ART). 

The report reveals that more than 18 million people with HIV are currently taking ART, and 

a similar number is still unable to access treatment, the majority of which are unaware of 

their HIV positive status. Today, 40% of all people with HIV (over 14 million) remain 

unaware of their status. Many of these are people at higher risk of HIV infection who often 

find it difficult to access existing testing services. 

 OMS 

Veterinary Medicines | CMDv GUI-25 Payment terms & addresses for national fees  

 

 HMA 

   

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/Plano-Estratégico-para-o-Desenvolvimento-CP-2017-2018-1.pdf
https://dre.pt/application/file/105276722
https://dre.pt/application/file/105276723
https://dre.pt/application/file/105276723
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1647560/CI+n%C2%BA+163_2016_RAP/80a23219-0a4f-4a50-acfb-97034c9f729a
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/1646838
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75688299/details/maximized?p_auth=F8CF1UfM
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75688299/details/maximized?p_auth=F8CF1UfM
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/641148/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490238/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490238/details/normal?l=1
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/world-aids-day/en/
http://www.hma.eu/160.html#c3168


 

 

Veterinary Medicines | Regulatory and procedural guideline: Recommended 

submission dates for centralised and maximum-residue-limit procedures (updated) 

 

Human Medicines | Scientific guideline: Guideline on clinical investigation of medicinal 

products for prevention of venous thromboembolism (VTE) in non-surgical patients, 

Venous thromboembolism (VTE), comprising deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary 

embolism (PE), is the third leading cause of death due to circulatory diseases (after 

myocardial infarction and stroke) and an important source of morbidity in acutely ill 

medical patients [1]. 

 

Human Medicines | List of medicinal products under additional monitoring (updated) 

 

Common European Single Submission Portal (CESSP) 

The eSubmission Roadmap describes the concept of Single Submission Portal which will 

be created by integration of the current Common European Submission Platform (CESP) 

and the EMA eSubmission Gateway. The EU Telematics Management Board has agreed 

that this single portal shall be built using the current CESP portal. This future system is 

currently referred to as the Common European Single Submission Portal (CESSP). 

Statement of Intent on implementation of the CESSP project is now available 

 EMA 

   

 

http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500004957
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500004957
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500217355
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500217355
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500142453
http://esubmission.ema.europa.eu/cessp.htm
https://cespportal.hma.eu/Account/Login?ReturnUrl=/
http://esubmission.ema.europa.eu/esubmission.html
http://esubmission.ema.europa.eu/cessp/CESSP%20statement%20of%20intent.pdf

