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SAUDE 

Portaria n.0 15/2018 

de 11 de janeiro 

0 Decreta-Lei n.0 97/2015, de 1 dejunho, alterado pelo 
Decreta-Lei n.0 115/2017, de 7 de setembro criou o Sistema 
Nacional deAvaliac;ao de Tecnologias de Saude (SiNATS), 
estabelece urn regime especffico de comparticipac;ao dos 
dispositivos medicos, introduzindo uma mudanc;a do para
digma no modo de utilizac;ao e aquisic;ao das tecnologias 
de saude. 

0 regime de prec;os mrudmos e comparticipac;ao apli
cavel aos reagentes (tiras-teste) para determinac;ao de 
glicemia, cetonemia e cetonuria e as agulhas, seringas e 
lancetas destinadas a pessoas com diabetes beneficiarias 
do Servic;o Nacional de Sallde (SNS) encontra-se previsto 
na Portaria n.0 35/2016, de 1 de marc;o. 

Deste modo, e necessaria proceder a atualizac;ao do re
gime de comparticipac;ao do Estado no prec;o dos reagentes 
(tiras-teste) para determinaylio de glicemia, cetonemia e 
cetonuria, e das agulhas, seringas, lancetas e outros dis
positives medicos para a mesma finalidade previsto na 
referida portaria, atendendo a entrada no mercado de outros 
dispositivos medicos, nomeadamente no que se refere a 
fixaylio de prec;os. 

Nesta conformidade, a presente portaria inclui no re
gime de comparticipaylio do Estado no preyo de outros 
dispositivos medicos utilizados na vigiliincia da diabetes, 
com vista a manutenylio da eficiencia no funcionamento 
do sistema de comparticipay5es, e dos objetivos da politica 
de prevenylio e autocontrolo daquela doenya. 

Assim: 
Ao abrigo do disposto na alinea b) do n.0 7 do artigo 5.0 

enos n.05 2, 3 e 7 do mtigo 23.0 do Decreta-Lei n.0 97/2015, 
de 1 de junho, alterado pelo Decreta-Lei n.0 115/2017, de 
7 de setembro, manda o Governo, pela Secretaria de Estado 
da Saude, o seguinte: 

Artigo 1.0 

Objeto 

A presente portaria precede a piimeira alterac;ao da 
Portaria n.0 35/2016, de 1 de marc;o. 

Artigo 2.0 

Altera~ao a Portaria n.• 35/2016, de 1 de mar~o 

Os artigos 5.0 e 6.0 passam a ter a seguinte redaylio: 

1- [ .. .]. 

«Artigo 5.0 

[ ... ] 

2- Os PVP maximos dos dispositivos medicos, 
quando destinados aos utentes do SNS, como tal de
vidamente identificados e que apresentem prescriylio 
medica, SaO OS seguintes: 

a)[ ... ]; 
b)[ ... ]; 
c)[ ... ]; 
d)[ ... ]; 
e) [ ... ]; 
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f) Sensor para determinac;ao de glicose intersti
cial- 53,00 EUR. 

3 -[ ... ]. 
4-[ ... ]. 

Artigo 6.0 

[ ... ] 
1 - 0 Estado comparticipa o preyo dos dispositivos 

medicos quando destinados a beneficiaries do SNS que 
apresentem prescriyao medica, nos termos seguintes: 

a) 0 valor maximo da comparticipaylio do Estado 
no custo de aquisic;ao das tiras-teste para determina
ylio de glicose intersticial para pessoas com diabetes 
corresponde a 85 % do PVP maximo referido no n.0 2 
do artigo 5.0

; 

b)[ .. .]. 

2-[ ... ]. 
3- [ ... ].» 

Artigo 3.0 

Entrada em vigore produ~ao de efeitos 

A presente portaria entra em vigor no primeiro dia util 
· seguinte ao da sua publicaylio, produzindo efeitos a 08 de 
janeiro de 2018. 

A Secretaria de Estado da Sallde, Rosa Augusta Valen.te 
de Matos Zorrinho, em 9 de janeiro de 2018. 

111051229 

REGIAO AUTONOMA DOS AQORES 

Assembleia Legislativa 

Resolu~ao da Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma dos A~ores n.0 1/2018/A 

Bem·Estar de Animais de Companhia e de Animais Errantes 

No dia 22 de dezembro de 2016 fez-se hist6ria naAs
sembleia da Republica. 

Nesse dia foi aprovado, por unanimidade, urn texto de 
substituiyaO que procedia a fusao das iniciativas apresen
tadas pelos grupos parlamentares do PSD, PS, BE e PAN 
e que tinham urn objetivo comum: dignificar o estatuto 
juridico dos animais. 

A iniciativa em causa foi, posteriormente, publicada 
sob a forma de Lei n.0 8/2017, de 3 de maryo, cujo ar
tigo 1.0 (Objeto) postula assim: 

«A presente lei estabelec~ urn estatuto juridico dos 
animais, reconhecendo a sua natureza de seres vivos 
dotados de sensibilidade, procedendo a aJterayaO do 
C6digo Civil, aprovado pelo Decreta-Lei n.0 47 344, 
de 25 de novembro de 1966, do C6digo de Processo 
Civil, aprovado pelaLei n.0 41/2013, de 26 dejunho e 
do C6digo Penal, aprovado pelo Decreta-Lei n.0 400/S2, 
de 23 de setembro.» 

Este di~loma e o resultado, ainda nao final, de uma 
longa cammhada, entre inumeros obstaculos, percorrida 
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por diversas associac;:oes e pessoas singulares que·abrac;:a
ram, ha muito tempo, a nobre causa de defender os direitos 
dos animais. 

A Lei n.0 8/2017, de3 de marc;:o, da urn passo fundamen
tal para a causa acima referenciada, uma vez que introduz 
uma alterac;:ao substancial no ordenamento juridico, o qual 
passa a consagrar a seguinte «triade»: pessoas; animais e 
coisas. 

Desde o dia 1 de maio de 2017- data da entrada em 
vigor da Lei n.0 8/2017, de 3 de marc;:o,- que «Os animais 
sao seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de prote
c;:ao juridica em virtu de da sua natureza.» [ cf. artigo 20 1. o-B 
do C6digo Civil] 

Consequentemente, os animais deixam de ser, como 
ate ai, coisas, autonomizando-se atraves de urn estatuto 
juridico proprio. 

A alterac;:ao em aprec;:o, aparentemente simples e 6bvia, 
demorou decadas a ser concretizada e a tornar-se uma 
realidade. 

Aqui chegados, importa, pois, continuar a caminha
da- urn a caminhada que implica, desde logo, a assunc;:ao 
de do is problemas basi lares: o do abandono eo da sobrepo
pulac;:ao. Haque atuar, massiva e consistentemente, na base 
de ambos, ou seja, em campanhas alargadas de colocac;:ao 
de chips nos caes ( e consequente registo ), bern como de 
esterilizac;:ao de caes e gatos. 

Neste sentido, entende-se por adequado- ap6s a in
clusao, primeiramente em sede de discussao do Plano e 
Orc;:amento para 2017, de uma ac;:ao especifica, destinada a 
promoc;:ao do bem-estar de animais de companhia e animais 
errantes, bern como o recente reforc;:o desta mesma ac;:ao, 
em sede de especialidade, aquando da discussao do Plano 
Regional para 2018 - concretizar, com maior acuidade, 
os objetivos inerentes a tais propostas. 

Acresce que a verba ora alocada a esta ac;:ao (1 00 mil 
euros), que representa urn aumento de 100% face ao ano 
transato, e elucidativa quanta a importancia que estas 
materias tern para todos aqueles que se reveem numa 
sociedade que se quer cada vez mais humanista e pro
gressista. 

Assim, aAssembleia Legislativa da Regiao Aut6noma · 
dos Ac;:ores resolve, nos termos regimentais aplicaveis 
e ao abrigo do disposto no n.0 3 do artigo 44.0 do Esta
tuto Politico-Administrative da Regiao Aut6noma dos 
Ac;:ores, recomendar ao Governo Regional dos Ac;:ores 
que: 

Prom ova iniciativas, em estreita articulac;:ao com asso
ciac;:oes regionais de protec;:ao de animais ( devendo estas, 
por seu tumo, conferir prioridade as familias com difi
culdades econ6micas), financiadas pela ac;:ao «Bem-estar 
de animais de companhia e de animais errantes», inscrita 
no Plano Anual Regional para 2018, designadamente, 
no sentido da colocac;:ao de microchips em caes, registo 
na respetiva base de dados e esteri!izac;:ao de animais de 
companhia e de animais errantes, bern como para apoiar 
as associac;:oes em alimentac;:ao e tratamentos veterinaries 
diversos. 

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Regiao Au
t6noma dos Ac;:ores, na Horta, em 12 de dezembro de 
2017. . 

A Presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luisa Luis. 
111033669 
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Resolu~tao da Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma dos A~tores n.0 2/2018/A 

Reco~enda ao Governo da Republica que providencie, junto das 
ent1dades competentes, a imediata abertura da Conservat6ria 
do Registo Civil, Predial e Cart6rio Notarial do Municipio do 
Corvo e o fim das ausencias, de caracter permanente e sem 
recurso a substitui~ao, do respetivo conservador. 

A Conservat6ria do Registo Civil, Predial e Cart6rio 
Notarial do Municipio do Corvo esta encerrada, desde 
meados do mes de setembro, devido ao facto de a (mica 
funcionaria em exercicio de func;:oes estar ausente por 
doenc;:a. A inercia e o desleixo de quem tutela o servic;:o e 
tanta que a mesma nao foi substituida ao Iongo do periodo 
em causa. 

Esta situac;:ao prejudica gravemente a populac;:ao da 
ilha do Corvo, que esta assim impedida de proceder a urn 
grande con junto de atos legais, alguns de caracter muito 
urgente. Tenha-se em conta queo registo civile obrigat6-
rio e os factos sujeitos a registo s6 podem ser invocados 
depois de registados. 

Refira-se ainda que a (mica funcionaria que exerce fun
c;:oes, de forma permanente, na Conservat6ria do Registo 
Civil, Predial e Cart6rio Notarial do Municipio do Corvo, 
nao esta autorizada a realizar testamentos publicos, assim 
como, de uma forma geral, todos os atos em que seja ne
cessaria interpretar a vontade dos interessados ou esclarece
-los juridicamente. 

A questao dos testamentos publicos e de tal forma sen
sivel que, em situac;:oes urgentes, o C6digo Civil preve 
que os mesmos possam ser rea!izados a bordo de navios 
ou de aeronaves (artigos 2214.0 e 2219.0

). De tudo isto 
resulta que ate os passageiros de avi5es e navios tern este 
direito legal assegurado, algo que o Estado nao assegura 
e garante- como e sua obrigac;:ao legal- aos 459 habi
tantes da ilha do Corvo. 

Trata-se de urn a situac;:ao inaceitavel. A origem do pro
blema esta, em parte, nas sucessivas mobilidades que sao 
concedidas a unica funcionaria que exerce as func;:oes de 
Conservadora da Conservat6ria do Registo Civil, Predial 
e Cart6rio Notarial do Municipio do Corvo. Existindo 
apenas urn Conservador, no quadro de pessoal da Con
servat6ria do Registo Civil, Predial e Cart6rio Notarial 
do Municipio do Corvo, e 6bvio que tal mobilidade nao 
deve ser concedida, a menos que seja passive! assegurar 
a sua substituic;:ao, algo que, como e not6rio, nao sucedeu 
no caso em aprec;:o. 

Esta situac;:ao configura uma deserc;:ao do Estado em 
relac;:ao a urn territ6rio e a uma populac;:ao periferica e 
desprotegida do pais. A verdade e. que nao foram ativados, 
por parte das entidades competentes, os procedimentos 
legalmente previstos para garantir o funcionamento da 
Conservat6ria do Registo Civil, Predial e Cart6rio Notarial 
do Municipio do Corvo. 

Esta deserc;:ao do Estado restringe, na pratica e na subs
tan cia, os direitos de cidadania da populac;:ao do Corvo e 
dificulta o seu acesso ao quadro legal e a protec;:ao e se
guranc;:a juridica que o mesmo estabelece. A ausencia do 
registo civil vulnerabiliza a vigencia do Estado de Direito 
no territ6rio afetado. 

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma 
dos Ac;:ores resolve, nos termos regimentais aplicaveis e 


