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LEGISLAÇÃO 

NACIONAL 

Decreto-Lei n.º 1/2019 - Diário da República n.º 7/2019, Série I de 2019-01-10 
Presidência do Conselho de Ministros  
Altera o regime de proteção dos animais utilizados para fins científicos 
Resumo em Linguagem Clara | Summary in plain english 

 
 

Aviso n.º 1/2019 - Diário da República n.º 4/2019, Série I de 2019-01-07 
Negócios Estrangeiros  
Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de ratificação à 
Convenção do Conselho da Europa relativa à Contrafação de Medicamentos e Infrações 
Semelhantes que envolvam Ameaças à Saúde Pública, aberto à assinatura em Moscovo, 
em 28 de outubro de 2011 

COMUNITÁRIA 

Regulamento (UE) 2019/4 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 

de 2018, relativo ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de alimentos 

medicamentosos para animais, que altera o Regulamento (CE) n.o 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e revoga a Diretiva 90/167/CEE do Conselho ( 1 ) 

 

 
Regulamento (EU) 2019/5 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, que altera o Regulamento (CE) n.o 726/2004 que estabelece procedimentos 
comunitários de autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência Europeia de Medicamentos, o Regulamento (CE) 
n.o 1901/2006 relativo a medicamentos para uso pediátrico e a Diretiva 2001/83/CE 
que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano ( 1 
) 
 
Regulamento (UE) 2019/6 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativo aos medicamentos veterinários e que revoga a Diretiva 2001/82/CE ( 1 
) 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIOS DAS 

FINANÇAS E DA SAÚDE 

Portaria n.º 40/2019 - Diário da República n.º 5/2019, Série II de 2019-01-08   
Finanças e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinetes dos Secretários 
de Estado do Orçamento e da Agricultura e Alimentação  
Autoriza a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária a realizar a despesa no ano de 
2019 com a aquisição de serviços de análises laboratoriais 
 

7 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2019 

Saude@vda.pt 
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Despacho n.º 179/2019 - Diário da República n.º 4/2019, Série II de 2019-01-07   
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e das Finanças e 
Adjunto e da Saúde  
Designa a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo como 
representante do Estado Português, para efeitos da arbitragem e de eventual acordo 
conciliatório, nos termos das cláusulas 125.ª e 126.ª do Contrato de Gestão do Hospital 
de Loures 

INFARMED 

Circular Informativa N.º 012/CD/100.20.200 de 08/01/2018 - Obrigação de 
fornecimento do mercado - responsabilidades dos intervenientes no circuito do 
medicamento 
Por indicação do Conselho e do Parlamento Europeu, a Comissão Europeia emitiu um 
conjunto de recomendações[1] que visam clarificar as responsabilidades dos titulares de 
autorização de introdução no mercado (TAIM), dos distribuidores por grosso e das 
farmácias, bem como os limites dessas responsabilidades, na garantia do acesso aos 
medicamentos. 

• Documento sobre a obrigação de fornecimento contínuo para resolver o 
problema da escassez de medicamentos acordado na reunião técnica ad hoc 
realizada no âmbito do Comité Farmacêutico sobre a escassez de medicamentos, 
em 25 de maio de 2018 

• Paper on the obligation of continuous supply to tackle the problem of shortages 
of medicines agreed by the Ad-hoc technical meeting under the Pharmaceutical 
Committee on shortages of medicines on 25 May 2018 

 
Meio Hospitalar - Monitorização do consumo de medicamentos (Novembro 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 

SPMS Lista de entrada em Vigor dos CPA (11-01-2019)  

EMA 

Veterinary  Medicines ǀ Scientific guideline: Guideline on assessment and control of 
DNA reactive (mutagenic) impurities in veterinary medicinal products 
 
Veterinary Medicines ǀ Scientific guideline: Guideline on data requirements for multi-
strain dossiers for inactivated vaccines against avian influenza (AI), Bluetongue (BT) and 
Foot-and-Mouth disease (FMD) - Revision 1 
 
Vetrinary Medicines ǀ Scientific guideline: Questions and answers on the CVMP 
guideline on the guideline on veterinary medicinal products controlling Varroa 
destructor parasitosis in bees (EMA/CVMP/EWP/77872/2018) 
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