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LEGISLAÇÃO
Decisão (UE) 2019/701 da Comissão, de 5 de abril de 2019, que estabelece um glossário
de denominações comuns de ingredientes a utilizar na rotulagem dos produtos
cosméticos
COMUNITÁRIA
Regulamento (UE) 2019/698 da Comissão, de 30 de abril de 2019, que altera os anexos III
e V do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
aos produtos cosméticos.
REGULAÇÃO
Portaria n.º 132/2019 - Diário da República n.º 87/2019, Série I de 2019-05-07
Saúde
Altera a Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho, no que concerne à Tabela das unidades
terapêuticas de sangue e outros serviços prestados pelo Instituto Português do Sangue e
da Transplantação (IPST), que passa a designar-se de tabela de produtos e serviços
prestados pelo IPST

MINISTÉRIOS

Portaria n.º 314/2019 - Diário da República n.º 87/2019, Série II de 2019-05-07
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da
Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central a assumir um encargo
plurianual até ao montante de 5.739.702,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de Material de Osteossíntese e Diverso Material de Coluna
DAS Vertebral
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Portaria n.º 302/2019 - Diário da República n.º 86/2019, Série II de 2019-05-06
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da
Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar Barreiro Montijo a assumir um encargo plurianual até ao
montante de 330.000,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à
aquisição de reagentes para microbiologia
Portaria n.º 304/2019 - Diário da República n.º 86/2019, Série II de 2019-05-06
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da
Saúde
Autoriza o Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães a assumir um encargo plurianual até
ao montante de 575.511,24 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à
aquisição de Material de Coluna

Esta informação é de distribuição reservada, destinando-se exclusivamente aos clientes Vieira de Almeida, e não deve ser entendida como
qualquer forma de publicidade, pelo que se encontra vedada a sua cópia ou circulação. A informação proporcionada e as opiniões expressas
são de caráter geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução de casos concretos.
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Circular Informativa N.º 57CD100.20.200 - Comparticipação excecional para prematuros
Infarmed publica estudo sobre anti-histamínicos
INFARMED

Infarmed Newsletter N.º142
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

Report: COMP meeting report on the review of applications for orphan designation: April
2019
Newsletter: Human medicines highlights - May 2019
Update: Organisation Management Services (OMS) operating model
Update: Overview of OMS change request process
Update: List of signals discussed at the PRAC since September 2012
EMA

PRAC recommendation on signal: PRAC recommendations on signals adopted at the 8-11
April 2019 PRAC meeting
Update: European Union (EU) International Organisation for Standardization (ISO) for
identification of medical products (IDMP)/Substance, Product, Organisation and
Referential (SPOR) data Task Force meeting
Annual Report: 2018 annual report of the European Medicines Agency (updated)
• Annexes - 2018 annual report of the European Medicines Agency
• Annex 10 – 2018 annual report of the European Medicines Agency – CHMP
opinions on initial evaluations and extensions of therapeutic indication

ACSS

Circular Informativa Conjunta n.º 7/2019/ACSS/INFARMED - Financiamento Centralizado
para a Atrofia Muscular Espinhal

SPMS

Lista de Entrada em Vigor dos novos CPA (CP 2019/73 - Testes Rápidos, em vigor a partir
de 10/05/2019)
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