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LEGISLAÇÃO

Decisão de Execução (UE) 2020/414 da Comissão, de 19 de março de 2020, que altera a
Decisão de Execução (UE) 2019/570 no que diz respeito às capacidades rescEU de
constituição de reservas de material médico
Regulamento (UE) 2020/422 da Comissão, de 19 de março de 2020, que altera o
Regulamento (CE) n.o 297/95 do Conselho no que se refere ao ajustamento das taxas
cobradas pela Agência Europeia de Medicamentos com base na taxa de inflação com efeitos
a partir de 1 de abril de 2020

COMUNITÁRIA

Recomendação (UE) 2020/403 da Comissão, de 13 de março de 2020, sobre os
procedimentos de avaliação da conformidade e de fiscalização do mercado face à ameaça da
COVID-19
Covid-19, Orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para proteger a saúde
e garantir a disponibilidade de bens e serviços essenciais
Decisão de Execução (UE) 2020/406 da Comissão, de 16 de março de 2020, que altera o
anexo da Decisão de Execução (UE) 2020/47 relativa a medidas de proteção contra a gripe
aviária de alta patogenicidade do subtipo H5N8 em determinados Estados-Membros
Regulamento de Execução (UE) 2020/402 da Comissão, 14 de março de 2020, que sujeita a
exportação de determinados produtos à apresentação de uma autorização de exportação

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 3º
Suplemento, Série I de 2020-03-18
Presidência da República
Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de
calamidade pública
NACIONAL

Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 3º
Suplemento, Série I de 2020-03-18
Assembleia da República
Autorização da declaração do estado de emergência
Decreto-Lei n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série I de 202003-13

Esta informação é de distribuição reservada, destinando-se exclusivamente aos clientes Vieira de Almeida, e não deve ser entendida como
qualquer forma de publicidade, pelo que se encontra vedada a sua cópia ou circulação. A informação proporcionada e as opiniões expressas
são de caráter geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução de casos concretos.
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Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo
Coronavírus - COVID 19
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º
Suplemento, Série I de 2020-03-13
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus COVID 19
REGULAÇÃO

Portaria n.º 281/2020 - Diário da República n.º 57/2020, Série II de 2020-03-20
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado Adjunta e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até ao
montante de 488 997,90 (euro) (quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e
sete euros e noventa cêntimos), com IVA incluído, referente à aquisição de material de
traumatologia
Aviso n.º 4464/2020 - Diário da República n.º 53/2020, Série II de 2020-03-16
Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
Designação, em comissão de serviço, no cargo de diretor da Unidade de Ensaios Clínicos da
Direção de Avaliação de Medicamentos do INFARMED, I. P. - Joel André do Vale Passarinho
Aviso n.º 4483/2020 - Diário da República n.º 53/2020, Série II de 2020-03-16
Município de Viana do Alentejo
Consulta pública do Projeto de Regulamento do Programa abem: Rede Solidária do
Medicamento
MINISTÉRIO DAS
FINANÇAS E SAÚDE

Portaria n.º 282/2020 - Diário da República n.º 57/2020, Série II de 2020-03-20
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado Adjunta e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até ao
montante de 404 940 EUR (quatrocentos e quatro mil, novecentos e quarenta euros), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de reagentes para a área de
hematologia
Despacho n.º 3519/2020 - Diário da República n.º 57/2020, Série II de 2020-03-20 1
Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
Subdelegação de competências - Direção de Comprovação da Qualidade
Portaria n.º 266/2020 - Diário da República n.º 55/2020, Série II de 2020-03-18
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado Adjunta e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central a assumir um encargo para o ano
de 2020 até ao montante de 439 800,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição dos medicamentos Azacitidina 100mg pó susp inj e Nab-Paclitaxel
(Paclitaxel 5mg/ml pó susp inj fr IV)
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Portaria n.º 267/2020 - Diário da República n.º 55/2020, Série II de 2020-03-18
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado Adjunta e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central a assumir um encargo para o ano
de 2020 até ao montante de 554 000,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição do medicamento Emicizumab 150mg/ml sol inj fr 1ml, SC
Portaria n.º 268/2020 - Diário da República n.º 55/2020, Série II de 2020-03-18
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado Adjunta e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central a assumir um encargo plurianual
até ao montante de 893 469,93 EUR a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à
aquisição de reagentes de hemóstase e trombose, e demais bens necessários para a
realização das análises clínicas, englobando a colocação, instalação e montagem e respetivas
ações de manutenção preventiva e corretiva, bem como a realização das ações de formação
ao pessoal do CHULC
Portaria n.º 269/2020 - Diário da República n.º 55/2020, Série II de 2020-03-18
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado Adjunta e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central a assumir um encargo plurianual
em 2020 até ao montante 397 660,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente
à aquisição de microespiras para a angiografia
Portaria n.º 254/2020 - Diário da República n.º 54/2020, Série II de 2020-03-17
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de
Estado Adjunta e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E., a assumir um encargo
plurianual até ao montante de 196.469,00 EUR a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de material de osteossíntese - fixadores externos
Despacho n.º 3301/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, Série II de 2020-03-15
Saúde - Gabinete da Ministra
Regras em matéria de articulação entre a assistência à família e a disponibilidade para a
prestação de cuidados, como forma de garantir a continuidade da resposta do Serviço
Nacional de Saúde (SNS)
Despacho n.º 3301-D/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II de
2020-03-15
Economia e Transição Digital, Administração Interna, Saúde, Ambiente e Ação Climática e
Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e da Transição
Digital, do Ministro da Administração Interna, da Ministra da Saúde e dos Secretários de
Estado da Mobilidade e das Infraestruturas
Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para fazer face à
prevenção e contenção da pandemia COVID-19
Despacho n.º 3301-E/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II de
2020-03-15
Saúde - Gabinete da Ministra
Delega nos dirigentes máximos, órgãos de direção ou órgãos de administração, dos órgãos,
organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério
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da Saúde, a competência para autorizar a contratação de trabalhadores para a constituição
de vínculos de emprego a termo, pelo período de quatro meses, tendo em vista o reforço de
recursos humanos necessário à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da pandemia
COVID-19
Despacho n.º 3301-A/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 1º Suplemento, Série II de
2020-03-15
Economia e Transição Digital, Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro de
Estado, da Economia e da Transição Digital, do Ministro da Administração Interna e da
Ministra da Saúde
Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de estomatologia
e de odontologia, com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis
Despacho n.º 3301-C/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II de
2020-03-15
Presidência do Conselho de Ministros, Economia e Transição Digital, Negócios Estrangeiros,
Finanças, Defesa Nacional, Administração Interna, Justiça, Modernização do Estado e da
Administração Pública, Planeamento, Cultura, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Infraestruturas e Habitação,
Coesão Territorial, Agricultura e Mar - Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e da
Transição Digital, do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, da Ministra de Estado
e da Presidência, do Ministro de Estado e das Finanças, dos Ministros da Defesa Nacional e
da Administração Interna, das Ministras da Justiça e da Modernização do Estado e da
Administração Pública, do Ministro do Planeamento, da Ministra da Cultura, dos Ministros
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação, das Ministras do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, do Ministro das Infraestruturas e da
Habitação, das Ministras da Coesão Territorial e da Agricultura e do Ministro do Mar
Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao nível dos serviços de
atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os serviços consulares fora do território
nacional, no âmbito do combate ao surto do vírus COVID-19

Deliberação 020/CD/2020, de 05 de março de 2020
Circular Informativa N.º 072/CD/550.20.001 Data:18/03/2020 - Fluorouracilo, capecitabina,
tegafur e flucitosina – novas recomendações de segurança
Circular Normativa N.º 002/CD/100.20.200 Data: 18/03/2020 - Orientações para a gestão
responsável de Medicamentos no atual contexto de Pandemia COVID-19
INFARMED

Comunicado de Imprensa - EMA confirma informação divulgada pelo Infarmed Ibuprofeno /
COVID-19
Comunicado de Imprensa - Ausência de evidência entre o agravamento da infeção por
COVID-19 e o ibuprofeno
Orientações de Acesso a Terapêuticas Experimentais no tratamento de COVID-19 - infeção
pelo SARS-CoV-2 – V. 2
Circular Normativa N.º 002/CD/100.20.200 Data: 16/03/2020 - Orientações para Dispensa
de Medicamentos no atual contexto de Pandemia COVID-19
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Circular Normativa n.º 001/CD/100.20.200 - Orientações técnicas para farmácias no âmbito
da pandemia COVID-19
Circular Informativa N.º 068/CD/100.20.200 - Rastreabilidade de stocks de medicamentos
para COVID-19 - formato de reporte
Aprovada lista dos grupos homogéneos e dos preços de referência unitários - 2.º trimestre
de 2020
• Circular Informativa N.º 64/CD/100.20.200, Data: 05/03/2020
• Deliberação N.º 19/CD/2020.

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
Despacho nº 006/2020 de 17/03/2020
Atualização da Task Force para a operacionalização e a implementação de medidas para
prevenção e controlo da infeção por novo Coronavírus - COVID-19 previstas no plano de
contingência
Orientação nº 011/2020 de 17/03/2020
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Medidas de prevenção da transmissão em
estabelecimentos de atendimento ao público
Orientação nº 010/2020 de 16/03/2020
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Medidas de distanciamento individual; Isolamento;
Quarentena.
Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Procedimentos para Estruturas Residenciais para Idosos
(ERPI) e outras respostas dedicadas a pessoas idosas
DGS
Orientação nº 007/2020 de 10/03/2020
Infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) - COVID-19 – Eventos de Massa
Orientação nº 008/2020 de 10/03/2020
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em
hotéis
Orientação nº 002A/2020 de 25/01/2020 atualizada a 09/03/2020
Doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) - Nova definição de caso
Norma nº 001/2020 de 16/03/2020
COVID-19: Primeira Fase de Mitigação - Medidas Transversais de Preparação
Norma nº 002/2020 de 16/03/2020
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Cuidados post mortem, autópsia e casas mortuárias
Circular Informativa DGS/INFARMED de 05/03/2020
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Orientação sobre o reforço imediato de stocks no Serviço Nacional de Saúde para COVID-19
de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Equipamentos de Proteção Individual.
O Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (COVID-19)

CEIC

Informação CEIC Sobre Ensaios Clínicos ou Estudos de Intervenção com DM face à Conjetura
Atual da Covid19
Alerta de supervisão n.º 1/2020 - Publicidade em saúde no contexto da pandemia por CODIV19

ERS

Comunicado
Fontes oficiais de informação sobre o tema COVID-19
Medicinal Products for Human Use | COMP agenda of the 17-19 March 2020 meeting (new)
Other: Outcome of written procedures finalised during the period from 23 November 2019
to 20 February 2020 (new)
Medicinal Products for Human Use | 2019 Annual Report on EudraVigilance for the
European Parliament, the Council and the Commission - Reporting period: 1 January to 31
December 2019 (new)
Medicinal Products for Human Use | Guidance to sponsors on how to manage clinical trials
during the COVID-19 pandemic
Agenda - Third
meeting (updated)

EMA

European

Medicines

Agency-Medicines

for

Europe

bilateral

Medicinal Products for Human Use | Procedural advice for post-orphan medicinal product
designation activities: Guidance for sponsors (updated)
Medicinal Products for Veterinary Use | News and press releases: Committee for Medicinal
Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 17-18 March 2020
Medicinal Products for Human Use | List of details of national competent authority to
contact for requests of translation exemption falling under Article 63(3) of Directive
2001/83/EC and cases of shortages (updated)
Medicinal Products for Human and Veterinary Use | Regulatory and procedural
guideline: Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules for
medicinal products for human use and veterinary medicinal products (new)
Medicinal Products for Human and Veterinary Use | Regulatory and procedural
guideline: Practical guidance for procedures related to Brexit for medicinal products for
human and veterinary use within the framework of the centralised procedure (updated)
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Medicinal Products for Human Use | Decision of the Executive Director on fee reductions
for scientific advice requests on products for the prevention and/or treatment of COVID19 (new)
Medicinal Products for Human Use | Minutes - PDCO minutes of the 15-18 October 2019
meeting (new)
Medicinal Products for Human Use | News and press releases: Call to pool research
resources into large multi-centre, multi-arm clinical trials to generate sound evidence on
COVID-19 treatments
Coronavirus disease (COVID-19) (updated)
Medicinal Products for Human Use | Coronavirus disease (COVID-19) (updated)
Medicinal Products for Human Use | News and press releases: EMA gives advice on the use
of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19
UPDATE - CMDh Best Practice Guide on the compilation of the dossier for New Applications
submitted in Mutual Recognition and Decentralised Procedures;
HMA

UPDATE - Best Practice Guide for the Decentralised and Mutual Recognition Procedures;
UPDATE - Best Practice Guide for the Reference Member State in the MRP/DCP;
Guidance to sponsors on how to manage clinical trials during the COVID-19 pandemic

COMISSÃO EUROPEIA

Targeted stakeholders' consultation - Annex 21: Importation of medicinal products, of the
Eudralex volume 4 (20 March 2020 - 20 June 2020)
Documents - 86th meeting of the Pharmaceutical Committee (12 March 2020)
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