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REGULAÇÃO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Despacho n.º 2482/2019 - Diário da República n.º 50/2019, Série II de 2019-03-12  
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
Estabelece disposições sobre a celebração de contratos públicos de aprovisionamento 
com vista à prestação de Serviços de Cuidados Técnicos Respiratórios Domiciliários, no 
âmbito de concurso público (CP 2017/100) lançado pelos Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde. 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Despacho n.º 2625/2019 - Diário da República n.º 52/2019, Série II de 2019-03-14 
Finanças - Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos 
Composição da Equipa de Projeto dos Hospitais de Cascais e de Braga 
 
Despacho n.º 2626/2019 - Diário da República n.º 52/2019, Série II de 2019-03-14 
Finanças - Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos 
Composição da Equipa de Projeto dos Hospitais de Vila Franca de Xira e de Loures 

INFARMED 

Deliberação n.º 276/2019 - Diário da República n.º 51/2019, Série II de 2019-03-13 
Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 
Cria o Gabinete de Relações Internacionais e Desenvolvimento (GRID) 
 
Circular informativa N.º 57/CD/100.20.200 de 11/03/2019 - Comparticipação 
excecional para prematuros 
A Portaria n.º 76/2018, de 14 de março, estabelece o regime excecional de 
comparticipação do Estado no preço de medicamentos, alimentos e suplementos 
alimentares que sejam considerados indispensáveis ao crescimento e qualidade de vida 
das crianças com sequelas respiratórias, neurológicas e/ou alimentares secundárias à 
prematuridade extrema (com idade gestacional inferior a 28 semanas). 
 
Circular Informativa N.º 060/CD/550.20.001, de 11/03/2019 - Atualização de perguntas 
e respostas no âmbito da inspeção na área "Brexit" 
Foram atualizadas as perguntas e respostas relativas ao impacto nas atividades de 
inspeção na área Brexit do site do Infarmed de modo a incluir os procedimentos 
referentes aos pedidos de exceção para continuação da realização de ensaios de 
controlo de qualidade no Reino Unido após a sua saída da União Europeia, para produtos 
autorizados a nível nacional. 
 
Circular Informativa N.º 56/CD/100.20.200, de 08/03/2019 - Aprovada lista dos grupos 
homogéneos e dos preços de referência em vigor no 2.º trimestre de 2019 
 A lista dos Grupos Homogéneos e dos preços de referência unitários a vigorar no 2.º 
trimestre de 2019 foi aprovada e entra em vigor a 1 de abril de 2019 
aprovados Deliberação N.º 21/CD/2019. 
 

11 de março de 2019 a 15 de março de 2019 

Saude@vda.pt 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120847122/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=120824236
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120999182/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=120940163
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120999183/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=120940163
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/120919726/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&texto=medicamentos&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2019-03-13&types=SERIEII&dataPublicacaoInicio=2019-03-12
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2897018/Comparticipa%C3%A7%C3%A3o+excecional+para+prematuros/33ac6048-750d-476a-95d8-09a4b467afa9
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2897018/Brexit+%C2%BF+Atualiza%C3%A7%C3%A3o+da+informa%C3%A7%C3%A3o+no+site+do+INFARMED+I+P/3f4bdeed-5f80-47ef-a944-a9a4928160dd
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2897018/Sistema+de+Pre%C3%A7os+de+Refer%C3%AAncia+-+2%C2%BA+trimeste+de+2019+%28abril%29/c654b75b-d002-45f6-b0fa-c0864637a774
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2897023/Sistema+de+Pre%C3%A7os+de+Refer%C3%AAncia+-+2%C2%BA+trimestre+de+2019+%28abril%29/30027355-0d19-43b3-abe8-2ffee674751f
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Lista de entidades autorizadas a fabricar medicamentos de uso humano, medicamentos 
experimentais, substâncias ativas e Laboratórios autorizados a efetuarem o controlo de 
qualidade de medicamentos - Atualizado a 12-03-2019 
 
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 

COMISSÃO EUROPEIA 

Commission defines actions to address risks and challenges 
The European Commission has today adopted a Communication outlining a set of actions 
addressing the multifaceted challenges that the release of pharmaceuticals poses to the 
environment. 
Q&A – Strategic approach to pharmaceuticals in the environment 

EMA 

Guideline on the investigation of subgroups in confirmatory clinical trials 
This document provides guidance for assessors in European regulatory agencies on 
assessment of subgroup analyses in confirmatory clinical trials. It should also be useful 
to clinical trial sponsors and to assessors engaged in providing scientific advice. 
 
Veterinary Medicines │ Veterinary pre-submission Q&A: Introduction (updated) 

 

http://www.infarmed.pt/documents/15786/1672954/Lista+de+entidades+autorizadas+a+fabricar+medicamentos+de+uso+humano%2C+medicamentos+experimentais%2C+subst%C3%A2ncias+ativas+e+Laborat%C3%B3rios+autorizados+a+efetuarem+o+controlo+de+qualidade+de+medicamentos_/2044da12-b146-4c35-8b20-a31793e286dc?version=1.0
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
https://ec.europa.eu/commission/news/pharmaceuticals-environment-2019-mar-11_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1598_en.htm
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-investigation-subgroups-confirmatory-clinical-trials_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/marketing-authorisation/veterinary-pre-submission-qa-introduction

