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LEGISLAÇÃO 

NACIONAL 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série I 
de 2019-02-20 
Presidência do Conselho de Ministros 
Designa os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Central, E. P. E. 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2019 – Diário da República n.º 36/2019, Série I 
de 2019-02-20 
Presidência do Conselho de Ministros 
Designa os membros do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, 
E. P. E 
 
Portaria n.º 64/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série I de 2019-02-19 
Finanças e Saúde 

Determinação da entidade competente para geração e emissão de identificadores 
únicos para os produtos do tabaco 

 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIOS DAS 

FINANÇAS E DA SAÚDE 

Portaria n.º 165/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série II de 2019-02-21   
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da 
Saúde  
Autoriza a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 276.714,30 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à Aquisição de Dispositivos Médicos - Seringas, Agulhas, Cateteres e Outros 
 
Portaria n.º 154/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série II de 2019-02-20 
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da 
Saúde 
Autoriza a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 318.925,62 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à Aquisição de Gases Medicinais 
 
Portaria n.º 155/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série II de 2019-02-20 

18 de fevereiro de 2019 a 22 de fevereio de 2019 
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Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da 
Saúde 
Autoriza a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 192.007,47 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à Aquisição de Dispositivos Médicos para Anatomia, Patologia e Imunoterapia 
 
Portaria n.º 157/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série II de 2019-02-20 
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da 
Saúde 
Autoriza a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 178.746,46 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à Aquisição de Dispositivos para Urologia 

INFARMED 

Circular Informativa N.º 33/CD/100.20.200, de 08/02/2019 - Lista de grupos 
homogéneos e preços de referência atualizada 
No âmbito do Sistema de Preços de Referência, a lista dos Grupos Homogéneos e dos 
preços de referência unitários a vigorar no 1.º trimestre de 2019 foi atualizada pela 
Deliberação N.º 15/CD/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 

Guidance on application of UDI rules to device-part of products referred to in Article 
1(8), 1(9) and 1(10) of Regulation 745/2017 
Article 1(8),1(9), 1(10) of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 (MDR) set the 
basic criteria to determine whether and to what extent the relevant legislation on 
medical devices, medicinal products, human tissue and cells apply to certain products 
containing a medical device part. 

EFTA 
Medicamentos — Lista de autorizações de introdução no mercado concedidas pelos 
Estados EEE/EFTA no primeiro semestre de 2018 

EMA 
Human Medicines │ Scientific guideline: Draft guideline on quality, non-clinical and 
clinical requirements for investigational advanced therapy medicinal products in clinical 
trials 

EFPIA 
Europe’s gamble with the future of medical innovation 
EFPIA notes the gamble on Europe’s future in medical innovation taken by the EU 
institutions in today’s trilogue meeting on the SPC manufacturing waiver 
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