SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
7 a 13 de novembro de 2015

LEGISLAÇÃO NACIONAL

PDR 2020
Portaria n.º 402/2015 – D.R. n.º 219/2015, Série I de 2015-11-09
Estabelece o regime de aplicação da ação n.º 1.1 «Grupos Operacionais», da medida n.º 1,
«Inovação», integrada na área n.º 1, «Inovação e Conhecimento» do Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020
Os apoios previstos na presente portaria têm como objetivo:
i) Promover a criação e o funcionamento de grupos operacionais, no âmbito da Parceria
Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas (PEI AGRI) que
visem resolver problemas concretos ou aproveitar oportunidades que se colocam aos
sectores agrícola, agroalimentar e florestal;
ii) O desenvolvimento por grupos operacionais de projetos -piloto e de desenvolvimento de
novos produtos, práticas, processos e tecnologias que visem a obtenção de novo
conhecimento, acessível a todos os interessados.
Podem beneficiar dos apoios previstos na presente portaria as seguintes entidades, desde
que parceiras de um grupo operacional:
a) Pessoas singulares ou empresas com um volume de negócios inferior a 50 milhões
euros e menos de 250 trabalhadores, que exerçam atividade agrícola ou silvícola,
primeira transformação ou comercialização de produtos agrícolas incluídos no anexo
I do Tratado de Funcionamento da União Europeia ou de produtos florestais;
b) Associações, cooperativas ou outras formas associativas legalmente reconhecidas,
com atividade no sector agrícola, agroalimentar, florestal ou seus recursos
endógenos;
c) Pessoas coletivas públicas ou privadas com atribuições ou atividades nas áreas de
investigação e desenvolvimento;
d) Outras entidades públicas ou privadas com atividade em áreas relevantes para o
plano de ação apresentado.
O grupo operacional deve ser constituído por três ou mais entidades parceiras, incluindo
obrigatoriamente entidades de cada uma das alíneas a), b) e c) referidas anteriormente.

Sede
Praça das Indústrias
1300-307 Lisboa
Tel: +351 21 316 47 00
Fax: +351 21 357 99 86
E-mail: geral@ cip.org.pt

Porto
Av. Dr. António Macedo
Edifício de Serviços AEP
4450-617 Leça da Palmeira
Tel: +351 22 600 70 83
E-mail: porto@cip.org.pt

Bruxelas
Site http://www.cip.org.pt
Av. de Cortenbergh, 168
1000 Bruxelas - Bélgica
Tel: +32 27325257
E-mail: cipbrussels@cip.org.pt

2
São excluídas dos apoios previstos na presente portaria, relativamente aos grupos
operacionais do sector florestal, as entidades parceiras:
- Que sejam consideradas empresas em dificuldade, em conformidade com o disposto no
ponto (35) 15, secção 2.4, parte II, das «Orientações da União Europeia para os auxílios
estatais no sector agrícola, florestal e nas zonas rurais 2014 -2020»;
- Sobre as quais impenda um processo de recuperação de auxílios de Estado, declarados
incompatíveis com o mercado interno, pela Comissão Europeia.

Medicamentos
Despacho n.º 12682-A/2015 – D.R. n.º 220/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-11-10
SiNATS - Estabelece os países de referência a considerar em 2016 para a autorização dos
preços dos novos medicamentos, bem como para efeitos de revisão anual de preços dos
medicamentos do mercado hospitalar e do mercado de ambulatório

O Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde (SiNATS), foi criado através do DL
nº 97/2015, de 1 de junho, sendo abrangidas por este Sistema todas as entidades, públicas
ou privadas, que produzem, comercializam ou utilizam tecnologias de saúde.
De acordo com este DL, o PVP dos medicamentos a introduzir pela primeira vez no mercado
nacional ou os referentes a alterações da forma farmacêutica e da dosagem não podem
exceder a média que resultar da comparação com os PVA (preço de venda ao armazenista)
em vigor nos países de referência para o mesmo medicamento ou, caso este não exista,
para as especialidades farmacêuticas idênticas ou essencialmente similares.
Estes países de referência são anualmente definidos por despacho do membro do Governo
responsável pela área da saúde, publicado até 15 de novembro do ano precedente,
selecionando os países da União Europeia, face a Portugal, que apresentem ou um produto
interno bruto per capita comparável em paridade de poder de compra ou um nível de preços
mais baixo.
É neste âmbito, que surge o presente Despacho, definindo como países de referência a
Espanha, a França e a Eslováquia.

Sede
Praça das Indústrias
1300-307 Lisboa
Tel: +351 21 316 47 00
Fax: +351 21 357 99 86
E-mail: geral@ cip.org.pt

Porto
Av. Dr. António Macedo
Edifício de Serviços AEP
4450-617 Leça da Palmeira
Tel: +351 22 600 70 83
E-mail: porto@cip.org.pt

Bruxelas
Site http://www.cip.org.pt
Av. de Cortenbergh, 168
1000 Bruxelas - Bélgica
Tel: +32 27325257
E-mail: cipbrussels@cip.org.pt

3

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA
Resíduos
Regulamento (UE) 2015/2002 da Comissão, de 10 de novembro de 2015
Altera os anexos I-C e V do Regulamento (CE) n.o 1013/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo a transferências de resíduos
(JO L 294 de 11.10.2015)

DAE
13.11.2015
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