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Coeficientes de revalorização das remunerações 
Portaria n.º 261/2016 – D.R. n.º 193/2016, Série I de 2016-10-07  
Determina os valores dos coeficientes a utilizar na atualização das remunerações de 
referência que servem de base de cálculo das pensões de invalidez e velhice do sistema 
previdencial e das pensões de aposentação, reforma e invalidez do regime de proteção social 
convergente. 
 
 
Farmácias / Medicamentos 
Portaria n.º 262/2016 – D.R. n.º 193/2016, Série I de 2016-10-07  
Regulamenta a remuneração específica atribuída às farmácias, por dispensa de medicamentos 
comparticipados, em função da redução dos preços de referência. 
 
De acordo com a presente portaria, passa a ser atribuída às farmácias uma remuneração 
específica associada ao seu contributo na redução média do preço de referência, por descida 
do preço de venda ao público (PVP) dos medicamentos inseridos em grupos homogéneos. 
 
Assim, a farmácia é remunerada em 0,35€ por cada embalagem de medicamentos 
dispensados com preço igual ou inferior ao 4.º preço mais baixo do grupo homogéneo. 
 
A avaliação e monitorização da aplicação do disposto na presente portaria será efetuada por 
uma Comissão de Acompanhamento, criada por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da saúde, à qual compete garantir o cumprimento do apuramento e 
processamento da remuneração específica, bem como pronunciar-se sobre questões de 
caráter técnico e propor iniciativas conducentes ao adequado cumprimento do disposto neste 
diploma. 
 
A presente portaria produz efeitos a 1 de janeiro de 2017. 
O regime previsto na presente portaria pode vir a ser objeto de revisão em 2018, em função 
da avaliação da sua implementação em 2017. 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75481290/details/maximized?p_auth=26yaNtO6
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75481291/details/maximized?p_auth=26yaNtO6


 
2 

 

  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:associados@cip.org.pt 

Bruxelas 
Av. de Cortenbergh, 168 

1000 Bruxelas - Bélgica 

Tel: +32 27325257 

E-mail: cipbrussels@cip.org.pt 

 Site http://www.cip.org.pt 

 

  

 

 

Região Autónoma dos Açores 
 

Regime Geral de Prevenção e Gestão de Resíduos 
Decreto Legislativo Regional n.º 19/2016/A – D.R. n.º 192/2016, Série I de 2016-10-06 
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, que 
estabelece o regime geral de prevenção e gestão de resíduos. 
 
Decorridos mais de quatro anos sobre a entrada em vigor deste regime e perspetivando-se, 
para breve, a implementação de um novo modelo de licenças de gestão de resíduos de 
embalagens, o presente diploma procede a alguns ajustamentos considerados necessários. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/file/75468733
https://dre.pt/application/file/75468733
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146215/details/normal?l=1
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Nomenclatura Combinada 

 Regulamento de Execução (UE) 2016/1758 da Comissão, de 28 de setembro de 2016  
  

 Regulamento de Execução (UE) 2016/1759 da Comissão, de 28 de setembro de 2016  
 

 Regulamento de Execução (UE) 2016/1760 da Comissão, de 28 de setembro de 2016 
 

 Regulamento de Execução (UE) 2016/1761 da Comissão, de 28 de setembro de 2016  
 

Relativos à classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada. 
 
(JO L 269 de 04.10.2016) 
 
 

DAE 
07.10.2016 

http://www.cip.org.pt/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1758&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1759&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1760&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1761&from=PT

