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Portaria n.º 286/2018 - Diário da República n.º 205/2018, Série I de 2018-10-24
Defesa Nacional e Saúde
Regula os termos e condições em que o Hospital das Forças Armadas colabora com o
Serviço Nacional de Saúde no âmbito da realização de meios complementares de
diagnóstico e terapêutica (MCDT) em benefício dos utentes do Serviço Nacional de Saúde

REGULAÇÃO
MINISTÉRIO DA DEFESA E DA Portaria n.º 286/2018 - Diário da República n.º 205/2018, Série I de 2018-10-24
Defesa Nacional e Saúde
SAÚDE

DGO

Regula os termos e condições em que o Hospital das Forças Armadas colabora com o
Serviço Nacional de Saúde no âmbito da realização de meios complementares de
diagnóstico e terapêutica (MCDT) em benefício dos utentes do Serviço Nacional de Saúde
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
Listas das entidades (Administração Central, Administração Regional, Sector Empresarial
do Estado da área da Saúde, Municípios, Segurança Social) que se encontram em
incumprimento nos termos dos n.os 5 e 6 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21
de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho
Lista das entidades da Administração Central (reporte de julho/2018)
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Aviso n.º 15175/2018 - Diário da República n.º 203/2018, Série II de 2018-10-22
Saúde - Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Celebração de contrato-programa entre a Administração Central do Sistema de Saúde, I.
P., e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Veterinary medicines: another step in fighting antibiotic resistance
MEPs will vote on new rules to limit the use of antibiotics in farming in order to keep drugresistant bacteria out of our food. On Thursday 25 October, MEPs will vote on a new
regulation on veterinary medicinal products to stop the spread of antibiotic resistance
from animals to humans and to ensure that consumers are not exposed to antibiotic
residues in food products and to make sure antibiotics remain effective against infection
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no
mercado dos medicamentos de 1 de setembro de 2018 a 30 de setembro
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]
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State of Vaccine Confidence in the EU: report 2018
In this report we assess the overall state of confidence in vaccines among the public in all
28 EU member states and among general practitioners (GP) in ten EU member states.
As vaccine confidence varies by vaccine, confidence is assessed for vaccines in general as
well as for the measles and seasonal influenza vaccines, in order to reflect vaccines
targeting different population groups.
Press Release: Statement - The State of Vaccine Confidence in the EU
The organization and delivery of vaccination services: full report
This report was prepared by the European Observatory on Health Systems and Policies, on
the request of the European Commission. It begins with the recognition that the design
and operation of health systems can
influence vaccine uptake, while noting that there are also many factors relating to
individuals who chose to, or not to, be vaccinated.
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Updated version - Questions and answers related to the United Kingdom's withdrawal
from the European Union with regard to the biocides sector
Training presentations on Active Substance Master File (ASMF) work sharing
procedure:
•

ASMF worksharing - Introduction to the procedure (October 2018)

•

Requesting an EU_ASMF repository number (October 2018)

•

Submitting an initial worksharing ASMF (October 2018)

•

Determining the parent procedure (October 2018)

•

Assessment report template (October 2018)

•

Sharing assessment reports (October 2018)

•

Submitting a variation to an ASMF (October 2018)

Use of an approved ASMF in a new procedure
Human Medicines ǀ Regulatory and procedural guideline: IRIS quick guide to registration
version 1.4
Human Medicines ǀ Template or form: Template - Orphan designation sponsor’s name
and/or address change notification letter
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