
Diário da República, 1.ª série — N.º 221 — 15 de Novembro de 2010  5113

 Resolução da Assembleia da República n.º 128/2010

Estabelece mecanismos de redução do desperdício
em medicamentos através da dispensa,

no ambulatório, de medicamentos em dose unitária
A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 

do artigo 166.º da Constituição da República, recomendar 
ao Governo que, ouvida a Ordem dos Médicos, a Ordem 
dos Farmacêuticos, a Associação Nacional das Farmá-
cias e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, 
desenvolva as seguintes medidas:

Com vista a adequar a quantidade de medicamentos 
dispensados ao período de tratamento e melhorar a taxa 
adesão à terapêutica, institua a dispensa de medicamentos 
em unidose em todas as farmácias de oficina nos seguintes 
termos:

a) A dispensa de medicamentos em unidose compreende 
a dispensa em dose individualizada e em dose unitária;

b) Até 1 de Dezembro de 2010, deverá ser alterada a 
Portaria n.º 455 -A/2010, de 30 de Junho, no sentido de 
assegurar a exequibilidade efectiva de medida, criando 
condições para que todos os intervenientes no processo, 
nomeadamente a indústria farmacêutica, médicos, ser-
viços de saúde, distribuidores, farmacêuticos e utentes, 
sejam parte integrante e cooperante desta inovação, 
numa lógica de repartição da responsabilidade, dos 
deveres, dos custos de implementação e da poupança 
gerada;

c) Até 1 de Dezembro de 2010 deverá estar generalizada 
a prescrição em dose individualizada;

d) Até 1 de Janeiro de 2011 deverá estar generalizada 
a dispensa de medicamentos em dose individualizada;

e) O Ministério da Saúde fixará, por despacho, as subs-
tâncias activas que podem ser dispensadas em dose indi-
vidualizada;

f) Até 1 de Janeiro de 2012 apenas podem ser dispensa-
dos em dose individualizada antibióticos, anti -histamínicos, 
anti -inflamatórios não esteróides, paracetamois, antifúngi-
cos, antiácidos e antiulcerosos;

g) Até 1 de Janeiro de 2011 o Governo procederá a uma 
alteração da Portaria n.º 1471/2004, de 21 de Dezembro, 
no sentido de redimensionar a dimensão das embalagens 
de medicamentos em cumprimentos das recomendações 
do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.;

h) A prescrição de medicamentos destinados a ser dis-
pensados em unidose é efectuada por denominação comum 
internacional (DCI), seguida da dose e da forma farma-
cêutica, indicando o tempo de tratamento;

i) O doente poderá optar pela não aquisição de medica-
mentos em dose unitária;

j) O INFARMED, I. P., acompanhará e fiscalizará o 
processo de reembalagem, dispensa e rotulagem dos medi-
camentos dispensados em unidose de acordo com as boas 
práticas farmacêuticas internacionais;

l) O Governo fixará o momento a partir do qual não ha-
verá lugar à comparticipação de medicamentos que tenham 
sido fixados como medicamentos sujeitos a prescrição 
obrigatória por DCI;

m) O Governo acompanhará e fiscalizará a aplicação 
das presentes disposições.

Aprovada em 13 de Outubro de 2010.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO
E DO DESENVOLVIMENTO E DO AMBIENTE

E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Portaria n.º 1173/2010
de 15 de Novembro

O novo regime jurídico da instalação, exploração e fun-
cionamento dos empreendimentos turísticos, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, com a redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro, 
determina, no n.º 4 do seu artigo 36.º, a obrigatoriedade de 
afixação no exterior dos empreendimentos turísticos, junto 
à entrada principal, da placa identificativa da respectiva 
classificação, cujo modelo é aprovado por portaria.

A placa identificativa é atribuída pela entidade compe-
tente para classificar o empreendimento turístico, Turismo 
de Portugal, I. P., organismos competentes das Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores ou presidentes das 
câmaras municipais, após a realização da respectiva au-
ditoria de classificação.

Entre as medidas de controlo de qualidade e de sim-
plificação administrativa introduzidas pelo novo regime 
jurídico, encontram -se a obrigatoriedade de revisão peri-
ódica da classificação atribuída e a instituição do Registo 
Nacional dos Empreendimentos Turísticos, integrado no 
mais amplo Registo Nacional de Turismo, consagrado no 
Decreto -Lei n.º 191/2009, de 17 de Agosto.

Nesse sentido, as placas identificativas dos empreendimen-
tos turísticos, cujo conteúdo sintetiza a informação fundamen-
tal relativa aos mesmos, devem passar a conter os elementos 
relativos ao prazo de validade da classificação e o número de 
inscrição dos empreendimentos turísticos no Registo Nacional 
de Empreendimentos Turísticos, menções estas que reforçam 
a garantia de qualidade dos estabelecimentos e, por esta via, 
consolidam a respectiva imagem junto dos consumidores.

O actual momento de conjuntura económica e a 
conveniência de ampla adesão ao Registo Nacional de 
Empreendimentos Turísticos e ao Registo Nacional de 
Turismo justificam que a inscrição dos empreendimentos 
turísticos no referido registo até 31 de Dezembro de 2010 
confira à entidade exploradora a isenção do pagamento do 
preço da respectiva placa identificativa obrigatória, acom-
panhando a isenção de pagamento de taxas pelo processo 
de reconversão, já previamente determinada.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprios das Re-
giões Autónomas dos Açores e da Madeira, a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses e as associações re-
presentativas do sector.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 36.º do Decreto-

-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, com a redacção do Decreto-
-Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro, manda o Governo, 
pelos Secretários de Estado do Turismo e do Ordenamento 
do Território e das Cidades, o seguinte:

Artigo 1.º
Âmbito

A presente portaria aprova os modelos das placas iden-
tificativas da classificação dos empreendimentos turísti-
cos a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei 
n.º 39/2008, de 7 de Março, e define as regras relativas 
ao respectivo fornecimento.




