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LEGISLAÇÃO 

NACIONAL Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2017 - Diário da República n.º 12/2017, Série I de 2017-01-17  

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova a minuta de um contrato fiscal de investimento a celebrar entre o Estado Português e a sociedade 

Hikma Farmacêutica (Portugal), S. A., para a implantação de um centro de produção dedicado à produção de 

medicamentos líquidos e liofilizados injetáveis 

 

Lei n.º 1/2017 – Diário da República n.º 11/2017, Série I de 2017-01-16 

Assembleia da República 

Primeira alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto, 

relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais, 

estabelecendo o regime de imposto sobre o valor acrescentado aplicável a essas atividades 

 

Declaração de Retificação n.º 1/2017 - Diário da República n.º 11/2017, Série I de 2017-01-16  

Saúde  

Retifica a Portaria n.º 329/2016, de 20 de dezembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 242, de 

20 de dezembro de 2016 (Estabelece a comparticipação dos medicamentos destinados ao tratamento da dor 

crónica não oncológica moderada a forte) 

 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE Despacho n.º 913-A/2017 - Diário da República n.º 14/2017, 1º Suplemento, Série II de 2017-01-19 

105780413  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde  

Estabelece disposições sobre a cedência de informação de saúde, pelos serviços e organismos integrados na 

administração direta e indireta do Estado, no âmbito do Ministério da Saúde, e pelas entidades do setor 

16  a 20  de janeiro de 2017  

 

Saude@vda.pt 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105761469/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105762362/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499569/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/656122/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105762367/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105578483/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105780413/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=105780411
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105780413/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=105780411
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público empresarial da área da saúde  

 

Despacho n.º 874/2017 - Diário da República n.º 13/2017, Série II de 2017-01-18   

Saúde - Gabinete do Ministro  

Nomeia os membros do conselho de administração, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) 

 

Despacho n.º 851-A/2017 - Diário da República n.º 11/2017, 1º Suplemento, Série II de 2017-01-16 

105761465  

Saúde - Gabinete do Ministro  

Emite recomendações no âmbito dos procedimentos que mitiguem o risco e previnam a violação dos 

princípios da transparência, concorrência e prossecução do interesse público, na área da contratação pública 

INFARMED Circular Informativa (CI) n.º 006/CD/100.20.200 de 13-01-2017 - Modelo para requerimento de revogação 

de AIM 

Os pedidos de revogação de AIM, são submetidos ao Infarmed exclusivamente através da utilização do 

modelo anexo.  

 

Fronteira com suplementos alimentares 

 Parecer 5 - Hidroxitriptofano - Suplementos alimentares contendo 5-HTP, que clarifica o 

entendimento em relação ao teor de 5-HTP aceitável em suplementos alimentares, contribuindo para 

um enquadramento correcto dos produtos contendo esta substância e que venham a ser colocados no 

mercado, bem como para os que já se encontram comercializados, e consequentemente, para a 

regularização do mesmo. 

 

 Parecer Coenzima Q10 - Suplementos alimentares contendo coenzima Q10, que clarifica o 

entendimento em relação ao teor de coenzima Q10 aceitável em suplementos alimentares, 

contribuindo para um enquadramento correcto dos produtos contendo esta substância e que venham 

a ser colocados no mercado, bem como para os que já se encontram comercializados, e 

consequentemente, para a regularização do mesmo. 

 

 Parecer Arginina - Suplementos alimentares contendo arginina, que clarifica o entendimento em 

relação ao teor de arginina aceitável em suplementos alimentares, contribuindo para um 

enquadramento correcto dos produtos contendo esta substância e que venham a ser colocados no 

mercado, bem como para os que já se encontram comercializados, e consequentemente, para a 

regularização do mesmo. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105774354/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=105769731
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105761465/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-01-16&date=2017-01-01&dreId=105761463
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105761465/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-01-16&date=2017-01-01&dreId=105761463
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1878988/Circular+Informativa+n.%C2%BA+006_CD_100.20.200+%28Portugu%C3%AAs%29.pdf/53a886aa-1cc5-4f5a-b388-4e70c08ed004
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1931257/Requerimento+de+revoga%C3%A7%C3%A3o+de+AIM.docx/5b088c78-2b2c-4fac-abe0-d313a0725463
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/fronteira_sup_alimentares
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1923858/5-HTP_vf.pdf/6915d1bf-3039-42ef-a400-a22cbb376420
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1923858/CoEnzima+Q10_vf.pdf/4e7d273c-4efc-4d39-9f6c-5e3e2b1558d6
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1923858/arginina_vf.pdf/c752abfa-f213-48b3-b54a-8baac0e77c19
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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 Normativa 1/2017 - Requisitos mínimos para Equipas locais de cuidados paliativos da Rede Nacional 

de Cuidados Paliativos (RNCP) e indicadores de referência para a implementação e desenvolvimento destas 

equipas. 

SPMS Lista de fornecedores atualizada a 13-01-2017 

 

Lista de instituições atualizada a 13-01-2017 

EMA uman Medicines | Regulatory and procedural guideline: List of centrally authorised products requiring a 

notification of a change for update of annexes 

EFPIA  The Value of the Pharmaceutical Industry; key to Europe’s economy 

The pharmaceutical industry continues to be a key driver of growth in the European economy. This is just one 

of the principle conclusions drawn by a new analysis of “The Economic Footprint of selected pharmaceutical 

companies in Europe”, carried out by the independent economic research institute, WifOR. 

HMA CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of Commission 

Regulation (EC) 1234/2008 

 

http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/Circular-Normativa_1_2017.pdf
http://www.catalogo.min-saude.pt/cec/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=G
http://www.catalogo.min-saude.pt/cec/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=G
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500095767
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500095767
http://www.efpia.eu/mediaroom/370/44/The-Value-of-the-Pharmaceutical-Industry-key-to-Europe-s-economy
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/the-economic-footprint-of-selected-pharmaceutical-companies-in-europe.pdf
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/the-economic-footprint-of-selected-pharmaceutical-companies-in-europe.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/Art_5_Recommendations/CMDh_172_2010_Tracking_Table_Article_5_2016_12.xls
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/Art_5_Recommendations/CMDh_172_2010_Tracking_Table_Article_5_2016_12.xls

