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Portaria n.º 94/2018 
 

de 15 de março 
 
A Portaria n.º 246/2015, de 14 de agosto, do Ministério 

da Saúde, estabelece o regime de comparticipação do Esta-
do no preço das câmaras expansoras, destinadas a benefici-
ários do Serviço Nacional de Saúde. 

Considerando o interesse público na aplicabilidade do 
mesmo regime de comparticipação destes dispositivos mé-
dicos para apoio aos doentes da Região, beneficiários do 
Serviço Regional de Saúde. 

Nesta decorrência, importa pois aplicar e adaptar à Re-
gião Autónoma da Madeira a aludida portaria nacional e o 
regime nela plasmado, com vista à sua plena exequibilidade 
no Serviço Regional de Saúde. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 
69.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Au-
tónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de 
junho, revisto pelas Leis n.ºs 130/99, de 21 de agosto, e 
12/2000, de 21 de junho, no artigo 21.º do Decreto Le-
gislativo Regional n.º 4/2003/M, de 7 de abril, alterado e 
republicado pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 23/2008/M, de 23 de junho, e na alínea i) do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional  
n.º 16/2015/M, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto 

Regulamentar Regional n.º 12/2017/M, de 23 de outubro, 
manda o Governo Regional da Madeira, pelo Secretário 
Regional da Saúde, o seguinte: 

 
1. O regime de comparticipação, prescrição e dispen-

sa, bem como o regime de preços e regras de co-
mercialização, previsto na Portaria n.º 246/2015, de 
14 de agosto, aplica-se na Região Autónoma da 
Madeira. 

 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, à 

prescrição e dispensa dos dispositivos médicos pa-
ra apoio aos doentes com necessidade de utilização 
de câmaras expansoras, são aplicáveis as regras e 
as normas técnicas de prescrição e dispensa de me-
dicamentos e produtos de saúde em vigor na Regi-
ão Autónoma da Madeira.  

 
3. A presente portaria entra em vigor no primeiro dia 

do segundo mês seguinte ao da sua publicação. 
 
Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 8 dias do 

mês de março de 2018. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, Pedro Miguel de 

Câmara Ramos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  


