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LEGISLAÇÃO 
 
NACIONAL Declaração n.º 4/2018 - Diário da República n.º 89/2018, Série I de 2018-05-09 

Assembleia da República  
Renúncia de membro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida  
 
Portaria n.º 126/2018 - Diário da República n.º 88/2018, Série I de 2018-05-08 
Saúde  
Define as regras de prescrição, registo e disponibilização de resultados de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) e regula a faturação dos 
respetivos prestadores ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 121/2018 - Diário da República n.º 
88/2018, Série I de 2018-05-08 
Assembleia da República  
Recomenda ao Governo que disponibilize aos doentes com atrofia muscular 
espinhal os tratamentos e o acompanhamento mais adequados no âmbito do 
Serviço Nacional de Saúde 

 

REGULAÇÃO 

 

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA 

SAÚDE 
Portaria n.º 269/2018 - Diário da República n.º 87/2018, Série II de 2018-05-07   
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da 
Secretária de Estado da Saúde  
Autoriza a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo a assumir, em 2018, um 
encargo plurianual até ao montante de 292.323,00 EUR (duzentos e noventa e 
dois mil, trezentos e vinte e três euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à aquisição de reagentes de imunoquímica e serologia 
 
Portaria n.º 270/2018 - Diário da República n.º 87/2018, Série II de 2018-05-07   
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da 
Secretária de Estado da Saúde  
Autoriza o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 565 749,03 EUR (quinhentos e sessenta e cinco mil, 
setecentos e quarenta e nove euros e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, referente à aquisição de Sevoflurano 
 
Portaria n.º 272/2018 - Diário da República n.º 87/2018, Série II de 2018-05-07   
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115226287/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115226276
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Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da 
Secretária de Estado da Saúde  
Autoriza o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 5 607 798,00 EUR (cinco milhões, seiscentos e sete 
mil e setecentos e noventa e oito euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
referente à aquisição de corretivos da volémia 

MINISTÉRIO DA SAÚDE Despacho n.º 4629/2018 - Diário da República n.º 91/2018, Série II de 2018-05-11   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  
Cria e determina a composição de um grupo de trabalho para definir os requisitos 
que visam garantir a melhor prática e a mais segura no reprocessamento de 
dispositivos médicos de uso único para utilização pelos serviços e 
estabelecimentos do SNS  
 
Despacho n.º 4583/2018 – Diário da República n.º 90/2018, Série II de 2018-05-10  
Saúde – Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
Determina a criação de um grupo de trabalho para avaliar o conjunto de medidas 
a implementar para melhorar a prestação de cuidados de saúde no âmbito da 
insuficiência cardíaca e estabelece a sua constituição e competências 
 
Despacho n.º 4583/2018 – Diário da República n.º 90/2018, Série II de 2018-05-10  
Saúde – Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
Determina a criação de um grupo de trabalho para avaliar o conjunto de medidas 
a implementar para melhorar a prestação de cuidados de saúde no âmbito da 
insuficiência cardíaca e estabelece a sua constituição e competências  
 
Despacho n.º 4429/2018 - Diário da República n.º 87/2018, Série II de 2018-05-07   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  
Estabelece o modelo de governação aplicável ao Plano Nacional de Saúde (PNS) e 
aos Programas de Saúde Prioritários integrados neste Plano  

 
Despacho n.º 4429/2018 - Diário da República n.º 87/2018, Série II de 2018-05-07   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  
Estabelece o modelo de governação aplicável ao Plano Nacional de Saúde (PNS) e 
aos Programas de Saúde Prioritários integrados neste Plano 

 
 

INFARMED 
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 

EMA Human Medicines ǀ Questions and answers: Good manufacturing practice 
(updated) 
 
Veterinary Medicines ǀ Scientific guideline: Guideline on user safety of topically 
administered veterinary medicinal products 
The guideline on user safety of topically administered products has been written 
to provide specific guidance and advice on how user risk assessments should be 
conducted for such products. This guideline should be used in conjunction with 
the ‘Guideline on user safety for pharmaceutical veterinary medicinal products’ 
(EMA/CVMP/543/03-Rev.1). 
This guideline will supplement the existing ‘Guideline on user safety for 
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pharmaceutical veterinary medicinal products’ (EMA/CVMP/543/03-Rev.1). 
 
Human Medicines ǀ Regulatory and procedural guideline: Enhanced early 
dialogue to facilitate accelerated assessment of PRIority MEdicines (PRIME) 
 
Human Medicines ǀ PRIME eligibility request: applicant’s justification  
 
Human Medicines ǀ Scientific guideline: Guideline on user safety of topically 
administered veterinary medicinal products 

EFPIA EFPIA position on proposal for a Regulation of the European Parliament and the 
Council on HTA and amending Directive 2011/24/EU 
This paper outlines EFPIA’s views on the four pillars of EU HTA cooperation 
included in the Commission proposal 
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