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LEGISLAÇÃO  

NACIONAL 

Aviso n.º 1/2020 - Diário da República n.º 1/2020, Série I de 2020-01-02 
Negócios Estrangeiros 
Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de ratificação do 
Acordo de Parceria sobre as Relações e a Cooperação entre a União Europeia e os Seus 
Estados-Membros, por um lado, e a Nova Zelândia, por outro, assinado em Bruxelas, em 5 
de outubro de 2016 
Nota: no que diz respeito às relações na área da saúde, cf. artigo 44.º (Melhoria, proteção e 
regulamentação na área da saúde). 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
Despacho n.º 12485/2019 - Diário da República n.º 251/2019, Série II de 2019-12-31  
Finanças e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e da Ministra da Saúde 
Autoriza a constituição de novas unidades de saúde familiar de modelo A, no último 
trimestre de 2019, até ao limite de 20 
 
Despacho n.º 12433/2019 - Diário da República n.º 250/2019, Série II de 2019-12-30 
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde 
Fixa os preços máximos de venda ao público das fórmulas elementares abrangidas pela 
Portaria n.º 296/2019, de 9 de setembro 
 
Despacho n.º 12434/2019 - Diário da República n.º 250/2019, Série II de 2019-12-30  
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 
Aprova o novo esquema vacinal do Programa Nacional de Vacinação (PNV), revogando, 
com exceção do seu n.º 6, o Despacho n.º 10441/2016, de 9 de agosto 
 

INFARMED 

 
Circular informativa n.º 207/CD/100.20.200 - Disponibilidade dos medicamentos 
contendo paracetamol, xarope, 40 mg/ml. 
 
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  
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127657049/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127648465/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=127648459
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127608822/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=127608810
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127608823/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=127608810
https://www.infarmed.pt/documents/15786/2897018/Disponibilidade+dos+medicamentos+contendo+paracetamol%2C+xarope/ff81c86e-aa0d-1b00-67f0-0ced161b0ba0
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx

