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LEGISLAÇÃO 

NACIONAL 

Resolução da Assembleia da República n.º 9/2019 - Diário da República n.º 15/2019, 
Série I de 2019-01-22 

Assembleia da República  
Eleição de um membro para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Declaração de Retificação n.º 97/2019 - Diário da República n.º 18/2019, Série II de 
2019-01-25   
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde  
Retifica o Despacho n.º 696/2019, publicado a 15 de janeiro, que cria um Grupo de 
Trabalho para estudar os diferentes modelos organizativos no funcionamento dos 
Serviços de Urgência, tendo em vista a apresentação de uma proposta de otimização da 
prestação de cuidados urgentes/emergentes 

INFARMED 

Circular Informativa N.º 019/CD/100.20.200 de 18/01/2019 Compra online de 
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro 
Conforme divulgado em 2011[1], a compra online de dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro tem riscos para o consumidor. 
As autoridades competentes europeias para os dispositivos médicos têm verificado 
frequentemente que dispositivos adquiridos online são contrafeitos, pelo que é 
importante sensibilizar os utilizadores e os operadores económicos para esta realidade e 
para os perigos associados. 
  
Lista de entidades autorizadas a fabricar medicamentos de uso humano, medicamentos 
experimentais, substâncias ativas e Laboratórios autorizados a efetuarem o controlo de 
qualidade de medicamentos Atualizado a 18-01-2019  

  
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 com a 
substância ativa (i) Tadalafil, (ii) 

SPMS 

Agregação Centralizada Hepatice C Crónica  
  
Lista de Entrada em Vigor_de CPA (21_01_2019)  

COMISSÃO EUROPEIA 

Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 

mercado dos medicamentos de 1 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro 

de 2018[Publicado nos termos do artigo 13.o ou do artigo 38.o do Regulamento (CE) 

n.o 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho]  

21 de janeiro de 2019 a 25 de janeiro de 2019 

Saude@vda.pt 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118275381/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118275381/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118463267/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=118463225
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118463267/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=118463225
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2885793/Compra+online+de+dispositivos+m%C3%A9dicos+para+diagn%C3%B3stico+in+vitro/68672fee-7889-4677-9cd1-cc72f66111b2
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1672954/Lista+de+entidades+autorizadas+a+fabricar+medicamentos+de+uso+humano%2C+medicamentos+experimentais%2C+subst%C3%A2ncias+ativas+e+Laborat%C3%B3rios+autorizados+a+efetuarem+o+controlo+de+qualidade+de+medicamentos+%C2%BF/22246d71-4b03-4b4d-a0fa-e0e7cb6bbc15?version=1.0
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=G
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=G
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.032.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2019:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.032.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2019:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.032.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2019:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.032.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2019:032:TOC
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Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 

mercado dos medicamentos de 1 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro 

de 2018(Decisões adotadas nos termos do artigo 34.o da Diretiva 2001/83/CE ou do 

artigo 38.o da Diretiva 2001/82/CE)  

 

EMA Veterinary Medicines ǀ Classifications as minor-use-minor-species and limited-market 
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