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LEGISLAÇÃO  

NACIONAL 

 

Lei n.º 95/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04 
Assembleia da República 
Aprova a Lei de Bases da Saúde e revoga a Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, e o Decreto-Lei 
n.º 185/2002, de 20 de agosto 
 
Lei n.º 84/2019 - Diário da República n.º 168/2019, Série I de 2019-09-03 
Assembleia Da República 
Dispensa a cobrança de taxa moderadora nos cuidados de saúde primários e demais 
prestações de saúde, procedendo à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2011, 
de 29 de novembro 
 
Lei n.º 87/2019 - Diário da República n.º 168/2019, Série I de 2019-09-03 
Assembleia Da República 
Reforço da autonomia das entidades do Serviço Nacional de Saúde para contratação de 
recursos humanos 
 

REGULAÇÃO 

INFARMED 

 

Publicação para efeitos do artigo 15º-A do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto -
  pedidos de autorização de introdução no mercado de medicamentos genéricos   
 
Listagem de dispositivos médicos incluídos no regime de comparticipação (Portaria 92 
E/2017) – Incontinência Retenção urinária (Autorizados a 2019.09.02) 

 

ERS 

 

Consulta Pública da ERS n.º 2/2019 - Projeto de Regulamento para Transferências de 
Utentes entre Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde 

 

DGO 

 

 

Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 
Lista das entidades da Administração Central (reporte de julho/2019) 
 
 

COMISSÃO EUROPEIA 

 

Updated version - Eudralex Volume 6A: Chapter 1 - Marketing authorisations (Veterinary 
Medicinal Products) 
 

Updated version - Eudralex Volume 6C: Guideline on the categorisation of Extension 
Applications (EA) versus Variations Applications (V)  
(Medicinal products for human and veterinary use) 
 

Updated version - Eudralex Volume 6C: Guideline on the packaging information of 
veterinary medicinal products authorised by the Union 

 
 

EMA 

 

 

News and press releases: Global public meeting on draft ICH guideline on clinical trials 
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