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LEGISLAÇÃO 

NACIONAL 
Decreto-Lei n.º 72/2018 - Diário da República n.º 176/2018, Série I de 2018-09-12 
Presidência do Conselho de Ministros  
Cria o Portal Nacional de Fornecedores do Estado 
Summary in plain english | Resumo em Linguagem Clara 

 

 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIOS DA SAÚDE Despacho n.º 8710/2018 - Diário da República n.º 176/2018, Série II de 2018-09-12   
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  
Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas 
contra a gripe, para a época gripal de 2018-2019, emitidas a partir de 1 de julho de 2018, 
são válidas até 31 de dezembro do corrente ano 

INFARMED Circular Informativa Nº 127/CD/100.20.200 de 07/09/2018 - Sistema de Preços de 
Referência - 4º trimestre de 2018 
A lista dos Grupos Homogéneos e dos preços de referência unitários a vigorar no 4.º 
trimestre de 2018 foi aprovada pela deliberação n.º 64/CD/2018, de 07 de setembro de 
2018 do Conselho Diretivo e entra em vigor a 1 de outubro de 2018. 

 
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 aprovou 15 novos medicamentos 
O Infarmed aprovou o financiamento de 15 novos medicamentos (16 processos avaliados) 
no primeiro semestre de 2018, ultrapassando os 14 aprovados em 2017 e os nove de 
2016. Recordamos que, nos dois últimos anos, se atingiram valores recorde na conclusão 
(anual) destes processos, com 51 em 2016 e 60 em 2017. 

ACSS Circular Normativa nº 18/2018 - Lista de procedimentos de especial complexidade no 
âmbito de prestações realizadas em produção adicional. 
No âmbito do determinado no n.º 13 do artigo 7º, do anexo II, da Portaria nº 207/2017, de 
11 de Julho, alterada pela Portaria nº 254/2018, de 7 de Setembro, serve a presente para 
divulgar a lista de procedimentos de especial complexidade (em anexo), previstos no 
Regulamento das Tabelas de Preços das Instituições e Serviços, no que se refere às 
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prestações realizadas em produção adicional realizada nas entidades do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). 

Lista de procedimentos de especial complexidade 

HMA CMDh Best Practice Guide on the use of the Electronic Common Technical Document 
(eCTD) in the Mutual Recognition and Decentralised Procedures 

EMA 
Human Medicines ǀ Regulatory and procedural guideline: Dossier requirements for 
referral, active substance master files (ASMF) and nationally authorised products (NAPs) 
submissions (PASS107, workshare, signal detection procedures) and ancillary medicinal 
substances in a medical device (updated) 
 

Human Medicines ǀ Report: Applications for new human medicines under evaluation by 
the Committee for Medicinal Products for Human Use: September 2018  

 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/Circular-Normativa_18_Procedimento-especial-complexidade.xlsx
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/eSubmissions/CMDh_084_2008_Rev.6_2018_07_BPG_on_the_use_of_eCTD_in_MRP_and_DCP_-_CLEAN.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500166909
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500166909
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500166909
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500166909
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500254923
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500254923

