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9 — A existência de pontos de vacinação em farmácias
de oficina rege-se por legislação específica.
Artigo 14.º
Operacionalização

A SPMS, E. P. E., deve disponibilizar o acesso ao Registo Central de Vacinas no prazo máximo de 180 dias
contados a partir da data de entrada em vigor da presente
portaria.
Artigo 15.º
Disposições transitórias

1 — Até à implementação completa de um modelo
nacional de gestão de stocks de vacinas, as ARS, I. P.,
devem:
a) Garantir, em cada momento, a quantidade de
vacinas que permita a continuidade da aplicação do
PNV, promovendo a necessária articulação/cooperação
ao seu nível para que, entre instituições de saúde, em
cada nível, se proceda à cedência de vacinas quando
necessário, em situações de previsível rutura ou de
emergência;
b) Informar trimestralmente a SPMS, E. P. E., e a DGS
dos stocks existentes, sem prejuízo da emissão de um alerta
imediato em situações de previsível rutura ou de emergência.
2 — Até à implementação completa de um modelo nacional de gestão de stocks, a SPMS, E. P. E., deve informar
as ARS, I. P., e a DGS sobre o estado dos procedimentos
de aquisição e de gestão de stocks, incluindo a emissão
de alertas sempre que exista um possível compromisso
da vacinação.
3 — Os pontos de vacinação com protocolo válido
à data de entrada em vigor da presente portaria, devem ter as condições de funcionamento previstas no
artigo 12.º verificadas pelas ARS, I. P., no prazo máximo
de 180 dias.
Artigo 16.º
Disposições finais

Sem prejuízo do disposto na presente portaria, podem
desenvolver-se procedimentos de aquisição que abranjam
determinada(as) região(ões), a definir pelo membro do
Governo responsável pela área da saúde, respeitantes ao
processo de aquisição centralizada que incluam também a
função logística, nomeadamente a distribuição direta aos
pontos de vacinação.
Artigo 17.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
Pelo Ministro da Saúde, Fernando Manuel Ferreira
Araújo, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, em 2 de
agosto de 2017.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Assembleia Legislativa
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 20/2017/M
Designa o representante da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira no Conselho Consultivo da Estrutura de
Missão para as comemorações dos 600 anos do Descobrimento
da Madeira e Porto Santo.

A Assembleia Legislativa da Madeira resolve, nos
termos da alínea n) do n.º 1 do artigo 36.º do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho e revisto e alterado pelas Leis n.os 130/99, de 21 de agosto, e 12/2000,
de 21 de junho e em conformidade com o disposto no
artigo 11.º do Regulamento Interno anexo à Resolução
n.º 243/2017 do Conselho do Governo Regional da Madeira, publicada no JORAM, 1.ª série, n.º 71 de 18 de abril,
que institui a Estrutura de Missão para as comemorações
dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo,
designar Maria de Fátima Afonso Marques para representar
a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira
no Conselho Consultivo da referida Estrutura de Missão.
Aprovada em sessão plenária da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira em 18 de julho de
2017.
O Presidente da Assembleia Legislativa, José Lino Tranquada Gomes.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 21/2017/M
Pela defesa de uma Estratégia Nacional de Combate
aos Incêndios Florestais que englobe
as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores

Portugal, e particularmente a Região Autónoma da Madeira têm sido atingidos por diversas catástrofes naturais,
nomeadamente, por incêndios florestais.
Os últimos eventos ocorridos, concretamente os incêndios devastadores de agosto de 2016 na Região Autónoma
da Madeira e os que deflagraram, em junho de 2017, em
Pedrógão Grande, distrito de Leiria, constituíram um teste à
capacidade das estruturas nacionais e regionais na resposta
a catástrofes de dimensões sem precedentes, tendo trazido
novamente, à discussão pública questões de coordenação
institucional e operacional para o pronto auxílio às populações afetadas. É, no entanto, reconhecida a responsabilidade
primordial do Estado Português em lidar com desastres
dentro do seu território, responsabilidade essa que é complementada, ao nível internacional pela União Europeia,
através de acordos e mecanismos existentes que permitem
acionar em situação de emergência os meios técnicos e
humanos para que, de forma coordenada, assegurem uma
mais eficaz resposta ao combate a catástrofes naturais.
Os incêndios ocorridos na última década, se por um lado,
trouxeram ainda mais certezas quanto à urgência de uma
maior e melhor convergência internacional de políticas, estratégias e recursos, também exigem uma melhor coordenação
e articulação de uma estratégia que englobe todo o território
nacional, pois não se pode aceitar que o Estado se desres-

