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LEGISLAÇÃO
Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2018 - Diário da República n.º 187/2018, Série
I de 2018-09-27
Presidência do Conselho de Ministros
Designa os membros do conselho de administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz,
E. P. E.

NACIONAL

COMUNITÁRIA

Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2018 - Diário da República n.º 187/2018, Série
I de 2018-09-27
Presidência do Conselho de Ministros
Designa os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E.
Regulamento Delegado (UE) 2018/1298 da Comissão, de 11 de julho de 2018, que altera
o Regulamento (UE) n.o 658/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita
ao ajustamento à taxa de inflação dos montantes das taxas cobradas pela Agência
Europeia de Medicamentos pela realização de atividades de farmacovigilância relativas
aos medicamentos para uso humano

REGULAÇÃO
MINISTÉRIOS
E DA SAÚDE

DAS FINANÇAS

Portaria n.º 470/2018 - Diário da República n.º 186/2018, Série II de 2018-09-26
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E., a assumir um encargo plurianual
até ao montante de 312 915,37 EUR (trezentos e doze mil, novecentos e quinze euros e
trinta e sete cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com a aquisição de
reagentes para imunohemoterapia, com colocação de equipamento
Portaria n.º 474/2018 - Diário da República n.º 186/2018, Série II de 2018-09-26
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado da Saúde
Autoriza o Hospital Garcia de Orta, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até ao
montante de 348.690,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com a aquisição
de material de consumo clínico - sacos de sangue
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Portaria n.º 479/2018 - Diário da República n.º 186/2018, Série II de 2018-09-26
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, E. P. E., a assumir um
encargo plurianual até ao montante de 208.874,60 EUR, a que acresce IVA à taxa legal
em vigor, referente à aquisição de próteses da Anca

MINISTÉRIOS
DA
AGRICULTURA, FLORESTAS E
DESENVOLVIMENTO RURAL

INFARMED

Portaria n.º 480/2018 - Diário da República n.º 186/2018, Série II de 2018-09-26
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E., a assumir um encargo plurianual
até ao montante de 382.976,31 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com a
aquisição de reagentes para imunologia
Despacho n.º 9118/2018 - Diário da República n.º 187/2018, Série II de 2018-09-27
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária
Pedidos de autorização especial de medicamentos veterinários, nomeadamente os
respeitantes às notificações no âmbito da autorização de utilização especial anual dos
medicamentos veterinários constantes da lista positiva
Circular Informativa N.º 137/CD/100.20.200 de 21/09/2018 - Novos regulamentos de
DM e DIV - orientações da Comissão Europeia para fabricantes
Com a entrada em vigor dos regulamentos dos Dispositivos Médicos (DM)[1] e dos
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In Vitro (DIV)[2], serão aplicadas novas regras com
vista a uma melhoria da vigilância, fiscalização do mercado e da rastreabilidade, bem
como para garantir que estes produtos reflitam o estado-da-arte científico e tecnológico
mais recente. Esta legislação também proporciona mais transparência e segurança
jurídica aos fabricantes e pretende fortalecer a competitividade internacional e a
inovação no setor.
Listagem de medicamentos abrangidos pela Portaria n.º 255/2018, de 07 de setembro
Nos termos da Portaria n.º 255/2018, de 7 de setembro, são comparticipados os
medicamentos que contêm as DCI e pertencem aos grupos e subgrupos
farmacoterapêuticos indicados

COMISSÃO EUROPEIA

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
Falsified medicines
• Safety features - Questions and Answers document
• Safety features - Aide-Memoire for Inspection, NMVO Assessment questionnaire and
Guideline for Member State Supervision
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no
mercado dos medicamentos de 1 de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2018[Publicado
nos termos do artigo 13.o ou do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 726/2004 do
Parlamento Europeu e do Conselho]
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no
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mercado dos medicamentos de 1 de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2018[Decisões
adoptadas nos termos do artigo 34.o da Directiva 2001/83/CE ou do artigo 38.o da
Directiva 2001/82/CE]

EMA

Human and Veterinary Medicines ǀ Report from EMA industry survey on Brexit
preparedness
Based on the survey results, EMA was concerned about potential supply shortages for 108
medicines (88 human and 20 veterinary). EMA contacted the marketing authorisation
holders between July and September 2018 and received reassurance on the regulatory
planning for a significant proportion.
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