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LEGISLAÇÃO
NACIONAL

Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2018 - Diário da República n.º 49/2018, Série
I de 2018-03-09
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a constituição da AICIB - Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica
Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2018 - Diário da República n.º 49/2018, Série
I de 2018-03-09
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova as orientações estratégicas para a criação de uma unidade de saúde para o
tratamento de doentes com cancro com recurso a terapias de feixes de partículas de
elevada energia
Portaria n.º 71/2018 - Diário da República n.º 48/2018, Série I de 2018-03-08
Saúde
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro, que define o
modelo do regulamento interno dos serviços ou unidades funcionais das Unidades de
Saúde do SNS, com a natureza de entidades públicas empresariais, dotadas de
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que se
organizem em Centros de Responsabilidade Integrados
Portaria n.º 66/2018 - Diário da República n.º 46/2018, Série I de 2018-03-06
Saúde
Terceira alteração à Portaria n.º 340/2015, de 8 de outubro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 165/2016, de 14 de junho, e alterada pela Portaria n.º 75/2017, de 22 de
fevereiro, que regula, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, a
caracterização dos serviços e a admissão nas equipas locais e as condições e requisitos
de construção e segurança das instalações de cuidados paliativos
Portaria n.º 66/2018 - Diário da República n.º 46/2018, Série I de 2018-03-06114822275
Saúde
Terceira alteração à Portaria n.º 340/2015, de 8 de outubro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 165/2016, de 14 de junho, e alterada pela Portaria n.º 75/2017, de 22 de
fevereiro, que regula, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, a
caracterização dos serviços e a admissão nas equipas locais e as condições e requisitos de
construção e segurança das instalações de cuidados paliativos
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REGULAÇÃO
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E
DA SAÚDE

Portaria n.º 159/2018 - Diário da República n.º 49/2018, Série II de 2018-03-09
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado da Saúde
Autoriza o Hospital Espírito Santo de Évora, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até
ao montante de 263.272,12 EUR (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e
dois euros e doze cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com a aquisição de
dispositivos médicos de Ortopedia - Osteossíntese
Portaria n.º 157/2018 - Diário da República n.º 48/2018, Série II de 2018-03-08
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado da Saúde
Autoriza a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., a assumir um encargo
plurianual até ao montante de 414.384,00 EUR, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de produtos farmacêuticos - gases medicinais e outros
Portaria n.º 154/2018 - Diário da República n.º 47/2018, Série II de 2018-03-07
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E., a assumir um encargo plurianual
até ao montante de 22.500,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à
aquisição de clips médio/largo para cirurgia laparoscópica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria n.º 153/2018 - Diário da República n.º 47/2018, Série II de 2018-03-07
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, E. P. E., a assumir um encargo
plurianual até ao montante de 918.365,91 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de material para oftalmologia
Despacho n.º 2286/2018 - Diário da República n.º 47/2018, Série II de 2018-03-07 8
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Altera o Despacho n.º 1696/2018, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de fevereiro de 2018 (Cria e determina
a composição de uma Comissão com o objetivo de elaborar uma Estratégia Nacional
para a Saúde da Visão
Despacho n.º 2213/2018 - Diário da República n.º 45/2018, Série II de 2018-03-05
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
Determina que a solução informática SICC (Sistema de Informação Centralizado de
Contabilidade) seja gradualmente implementada em todos os serviços e instituições,
incluindo organismos da administração direta e indireta do Ministério da Saúde

INFARMED
DGO

COMISSÃO EUROPEIA

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
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
Publicação da Lista das entidades da Administração Central (reporte de
janeiro/2018) que se encontram em incumprimento nos termos dos n.ºs 5 e 6 do art.º
7.º do DL 127/2012 de 21 de junho
Antitrust: Commission publishes eighth report on patent settlements in the pharma sector
The European Commission published today its eighth monitoring report on
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pharmaceutical patent settlements. The report covers the 107 patent settlements
concluded between originator and generic companies in the pharmaceutical sector in
2016. The annual monitoring exercise started as a follow-up to the Commission's
competition inquiry in the pharmaceutical sector, which was concluded in 2009. The
eight monitoring exercises have shown that the Commission's enforcement activities in
this area do not discourage companies from settling their patent disputes. The number of
settlements that might attract competition law scrutiny has progressively decreased
since the 2008 pharmaceutical sector inquiry and has stabilised at a low level of around
10%. More information is available on the Commission's competition website, in the
pharmaceuticals section.

SPMS

Lista de entrada em vigor dos CPA (06-03-2018)

EMA

Human Medicines ǀ Regulatory and procedural guideline: List of substances and
products subject to worksharing for signal management

MEDTECH

European health community issues key questions Article 50 negotiations must answer
for patients and public health
The European Health Community has warned that time is running out to secure patients’
interests in Brexit negotiations. With Phase 2 of the negotiations looming, health groups
across Europe have drawn up a list of crucial unanswered questions that must be
answered by the EU and UK negotiators to

OMS

Progress report on access to hepatitis C treatment
Focus on overcoming barriers in low- and middle-income countries
This report updates the first edition, published in 2016, and reviews the progress
countries have made in expanding access to life-saving DAAs. The report reviews the
main challenges countries face and describes recent developments in relation to five key
factors that determine access to DAA medicines: affordability, quality assurance,
regulatory approval, government commitment and financing. It highlights key areas for
action by ministries of health and other government decision-makers, pharmaceutical
manufacturers and technical partners.
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