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LEGISLAÇÃO  

COMUNITÁRIA 

Decisão de Execução (UE) 2019/1396 da Comissão, de 10 de setembro de 2019, que 
estabelece as regras de aplicação do Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu 
e do Conselho no que diz respeito à designação de painéis de peritos no domínio dos 
dispositivos médicos 

NACIONAL 

 
Resolução da Assembleia da República n.º 180/2019 - Diário da República n.º 176/2019, 
Série I de 2019-09-13 
Assembleia da República 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas de capacitação da população em reanimação 
cardiopulmonar 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 171/2019 - Diário da República n.º 173/2019, 
Série I de 2019-09-10 
Assembleia da República 
Recomenda ao Governo o reforço de respostas na área da saúde infantil nos cuidados de 
saúde primários 
 
Lei n.º 110/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09 
Assembleia da República  
Estabelece os princípios, direitos e deveres aplicáveis em matéria de proteção na 
preconceção, na procriação medicamente assistida, na gravidez, no parto, no nascimento 
e no puerpério, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 15/2014, de 21 de março 
 
Lei n.º 108/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09 
Assembleia da República  
Carta para a Participação Pública em Saúde 
 
Portaria n.º 296/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09 
Saúde  
Estabelece o regime excecional de comparticipação do Estado no preço das fórmulas 
elementares que se destinem especificamente a crianças com alergia às proteínas do leite 
de vaca, enquanto beneficiárias do Serviço Nacional de Saúde 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 164/2019 - Diário da República n.º 172/2019, 
Série I de 2019-09-09 
Assembleia da República  
Recomenda ao Governo o ensino de Suporte Básico de Vida nas escolas 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.234.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2019:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.234.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2019:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.234.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2019:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.234.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2019:234:TOC
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124680590/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124680590/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124572531/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124572531/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539905/details/maximized?serie=I&day=2019-09-09&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571943/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539903/details/maximized?serie=I&day=2019-09-09&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539912/details/maximized?serie=I&day=2019-09-09&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539908/details/maximized?serie=I&day=2019-09-09&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539908/details/maximized?serie=I&day=2019-09-09&date=2019-09-01
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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   
 
Consulta Pública - Projeto de Regulamento para gerir a disponibilidade do medicamento - 
Projeto de Regulamento 
 
Comunicado de Imprensa - Comparticipação a 100% no preço das fórmulas elementares 
para crianças com alergia às proteínas do leite de vaca 
 
Infarmed Newsletter N.º 152 
 

ACSS 

 
Circular Informativa Conjunta n.º 15/2019/ACSS/SPMS 
Exames Sem Papel – Normas técnicas necessárias para a adaptação dos sistemas de 
prestação de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. 

SPMS 
 

Lista de Entrada em Vigor dos novos CPA - 11-09-2019 
 

EMA 

 
Medicinal Products for Human Use |  Minutes of the COMP meeting 21-23 May 2019 

Medicinal Products for Human Use |  Human medicines highlights - September 2019 
 
Medicinal Products for Human Use |  Applications for new human medicines under 
evaluation by the CHMP: August 2019 (updated) 
 
Medicinal Products for Human Use |  Medicinal products for human use: monthly figures - 
August 2019 

Medicinal Products for Human Use |  Agenda - COMP agenda of the 10-12 September 
2019 meeting 

 

http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
https://www.infarmed.pt/documents/15786/2961638/Disponibilidade+do+medicamento+Regulamento+em+consulta+p%C3%BAblica/b41b6844-66a2-595b-4ae0-a947a5ae8ec1
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1672954/Regulamento_Gest%C3%A3o+de+Indisponibilidade/ab33192d-6af1-d5b6-c51c-7bfde8f4c6a2?version=1.0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1672954/Regulamento_Gestão+de+Indisponibilidade/ab33192d-6af1-d5b6-c51c-7bfde8f4c6a2?version=1.0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/2961638/Disponibilidade+do+medicamento+Regulamento+em+consulta+p%C3%BAblica/b41b6844-66a2-595b-4ae0-a947a5ae8ec1
http://app10.infarmed.pt/newsletter/152/index.html
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/09/Circular_Informativa_Conjunta_15_2019_ACSS_SPMS.pdf
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=G
https://www.ema.europa.eu/documents/minutes/minutes-comp-meeting-21-23-may-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/newsletter/human-medicines-highlights-september-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/report/applications-new-human-medicines-under-evaluation-chmp-august-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/report/applications-new-human-medicines-under-evaluation-chmp-august-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/report/medicinal-products-human-use-monthly-figures-august-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/report/medicinal-products-human-use-monthly-figures-august-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/agenda/agenda-comp-agenda-10-12-september-2019-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/agenda/agenda-comp-agenda-10-12-september-2019-meeting_en.pdf

