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LEGISLAÇÃO 

NACIONAL 

Resolução da Assembleia da República n.º 1/2019 - Diário da República n.º 1/2019, Série 
I de 2019-01-02  
Assembleia da República  
Recomenda ao Governo o reforço da resposta do Serviço Nacional de Saúde ao nível dos 
cuidados continuados 
 
Portaria n.º 337-C/2018 - Diário da República n.º 251/2018, 1º Suplemento, Série I de 
2018-12-31  
Saúde  
Estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço dos tratamentos termais 
prescritos nos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
 

Lei n.º 70/2018 - Diário da República n.º 251/2018, Série I de 2018-12-31 
Assembleia da República  
Grandes Opções do Plano para 2019 
 

Lei n.º 71/2018 - Diário da República n.º 251/2018, Série I de 2018-12-31 
Assembleia da República  
Orçamento do Estado para 2019 

 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIOS DAS 

FINANÇAS E DA SAÚDE 

Portaria n.º 4/2019 - Diário da República n.º 1/2019, Série II de 2019-01-02   
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da 
Saúde  
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E., a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 262.100,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à aquisição de material de intervenção hemodinâmica e cardiologia 
 
Portaria n.º 5/2019 - Diário da República n.º 1/2019, Série II de 2019-01-02   
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da 
Saúde  
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E. P. E., a assumir um 
encargo plurianual até ao montante de 329.954,34 EUR, a que acresce IVA à taxa legal 
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em vigor, referente à aquisição de consumíveis para hidrocefalias 
 
Portaria n.º 9/2019 - Diário da República n.º 1/2019, Série II de 2019-01-02   
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da 
Saúde  
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E. P. E., a assumir um 
encargo para o ano de 2019, até ao montante de 323.908,00 EUR, a que acresce IVA à 
taxa legal em vigor, referente à aquisição de Consumíveis para equipamentos ligasure 
 
Portaria n.º 12/2019 - Diário da República n.º 1/2019, Série II de 2019-01-02   
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da 
Saúde  
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E., a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 255.855,08 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à aquisição de material de osteossíntese 
 
Portaria n.º 13/2019 - Diário da República n.º 1/2019, Série II de 2019-01-02   
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da 
Saúde  
Autoriza a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., a assumir um 
encargo plurianual até ao montante de 469.500 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor, referente à aquisição de Material de Penso com Efeito Terapêutico 

MINISTÉRIOS DAS 

FINANÇAS, TRABALHO, 
SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL E 

SAÚDE 

Despacho n.º 176-D/2019 - Diário da República n.º 3/2019, 1º Suplemento, Série II de 
2019-01-04   
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Ministro do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Ministra da Saúde  
Designa a Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados, com dois coordenadores, indicados por cada um dos ministérios 

INFARMED 

Listagem de dispositivos médicos incluídos no regime de comparticipação previsto na 
Portaria n.º246/2015, de 14 de agosto - Listagem de Câmaras Expansoras Autorizadas 
(2019-01-02) 
 
Listagem de dispositivos médicos incluídos no regime de comparticipação previsto na 
Portaria n.º246/2015, de 14 de agosto – Listagem de dispositivos médicos para controlo 
da Diabetes Autorizados (2019-01-02) 
 
Listagem de dispositivos médicos incluídos no regime de comparticipação, previsto da 
Portaria n.º 284/2016, de 4 de novembro (alterada pela Portaria n.º92-F/2017, de 3 de 
março), em vigor a partir de 1 de abril de 2017 – Listagem de Dispositivos Médicos de 
Apoio a Doentes Ostomizados autorizados (2019-01-02) 
 
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 

SPMS 
Circular Normativa n.º 6/2018/SPMS – Documentos de habilitação – Portaria 372/2017 
– Disponibilização em site da SPMS – Catálogo eletrónico de compras públicas na área da 
saúde 

IGCP 

Aviso n.º 212/2019 - Diário da República n.º 3/2019, Série II de 2019-01-04   
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E.  
Taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao Estado e outras entidades públicas para 
2019 

EMA Human medicines: highlights of 2018  
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EMA has published an overview of its key recommendations of 2018  on the 
authorisation and safety monitoring of medicines for human use. 
New medicines are essential for public health as they can improve the treatment of 
diseases. In 2018, EMA recommended 84 medicines for marketing authorisation. Of 
these, 42 had a new active substance which has never been authorised in the EU before. 
Many of these medicines represent a significant improvement in their therapeutic areas; 
they include medicines for children, for rare diseases and advanced therapies. 
 
Veterinary medicines: highlights of 2018 
EMA has published an overview of its key recommendations of 2018  regarding the 
authorisation and safety monitoring of veterinary medicines 
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