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LEGISLAÇÃO  

COMUNITÁRIA 

 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado 
dos medicamentos de 1 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2020 [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] 
 
Comunicação da Comissão—Orientações para os Estados‐Membros relativas a investimento 
direto estrangeiro e livre circulação de capitais provenientes de países terceiros, e proteção 
dos ativos estratégicos da Europa, antes da aplicação do Regulamento (UE) 2019/452 
(Regulamento Análise dos IDE) 
 
Decisão de Execução (UE) 2020/437 da Comissão, de em 24 de março de 2020, relativa às 
normas harmonizadas aplicáveis aos dispositivos médicos em apoio da Diretiva 93/42/CEE 
do Conselho 
 
Decisão de Execução (UE) 2020/438 da Comissão, de em 24 de março de 2020, relativa às 
normas harmonizadas aplicáveis aos dispositivos medicinais implantáveis ativos em apoio da 
Diretiva 90/385/CEE do Conselho 
 
Decisão de Execução (UE) 2020/439 da Comissão, de em 24 de março de 2020, relativa às 
normas harmonizadas aplicáveis aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, elaboradas 
em apoio da Diretiva 98/79/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 
 

NACIONAL 

 
Decreto-Lei n.º 10-E/2020 - Diário da República n.º 59/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-24 
Presidência do Conselho de Ministros  
Cria um regime excecional de autorização de despesa para resposta à pandemia da doença 
COVID-19 e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 
 
Decreto n.º 2-A/2020 - Diário da República n.º 57/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-
20  
Presidência do Conselho de Ministros  
Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março 
 
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020 - Diário da República n.º 57/2020, 2º Suplemento, 
Série I de 2020-03-20 

23 a 27 de março de 2020 

Saude@vda.pt 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.101.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:101:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.101.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:101:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0033.01.POR&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130603009/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130603009/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473161/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473161/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130531801/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130531801/details/maximized
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Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  
Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência do Conselho de Ministros 
que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 
República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março 
de 2020 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIO DAS 

FINANÇAS E SAÚDE 

 
Despacho n.º 3726/2020 - Diário da República n.º 61/2020, Série II de 2020-03-26  
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Ministro de 
Estado e das Finanças, da Ministra da Saúde e da Secretária de Estado da Ação Social 
Autoriza o Instituto da Segurança Social, I. P., e as Administrações Regionais de Saúde, I. P., 
a assumir os compromissos plurianuais no âmbito dos contratos-programa a celebrar, para 
o triénio de 2020-2022, com as novas entidades a integrar a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados 
 
Despacho n.º 3764/2020 - Diário da República n.º 61/2020, Série II de 2020-03-26 
Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 
Subdelegação de competências - Direção de Informação e Planeamento Estratégico 
 
Despacho n.º 3727/2020 - Diário da República n.º 61/2020, Série II de 2020-03-26 13 
Finanças e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e da Ministra da Saúde 
Designa os membros do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, 
E. P. E. 
 
Despacho n.º 3728/2020 - Diário da República n.º 61/2020, Série II de 2020-03-26 13 
Finanças e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e da Ministra da Saúde 
Designa os membros do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano, E. P. E. 
 
Portaria n.º 305/2020 - Diário da República n.º 61/2020, Série II de 2020-03-26 13 
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde 
Autoriza o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E., a assumir um encargo plurianual 
até ao montante de 750 000 (euro) (setecentos e cinquenta mil euros), a que acresce o IVA 
à taxa legal em vigor, referente à empreitada de ampliação das instalações dos Serviços de 
Nefrologia e Pneumologia, no piso 3, da Unidade Hospitalar Padre Américo 
 
Portaria n.º 298/2020 - Diário da República n.º 60/2020, Série II de 2020-03-25  
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde 
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E., a assumir um encargo 
plurianual em 2020 até ao montante 179 000,00 EUR (cento e setenta e nove mil euros), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de reagentes para despiste MRSA 
e EPC 
 
Portaria n.º 299/2020 - Diário da República n.º 60/2020, Série II de 2020-03-25  
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130722020/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-26&date=2020-03-01&dreId=130694343
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130722295/details/6/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-26&date=2020-03-01&dreId=130694343
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130722021/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-26&date=2020-03-01&dreId=130694343
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130722022/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-26&date=2020-03-01&dreId=130694343
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130722023/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-26&date=2020-03-01&dreId=130694343
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600839/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=130600835
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600840/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=130600835
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Autoriza o Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E., a assumir um 
encargo plurianual até ao montante de 4 262 769,00 EUR (quatro milhões, duzentos e 
sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e nove euros), isento de IVA, referente à aquisição 
de serviços de transporte de doentes em VDTD e em ambulância 
 
Portaria n.º 301/2020 - Diário da República n.º 60/2020, Série II de 2020-03-25 
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde 
Autoriza a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., a assumir um 
encargo plurianual até ao montante de 871 698,11 EUR (oitocentos e setenta e um mil, 
seiscentos e noventa e oito euros e onze cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente aos encargos decorrentes da empreitada de instalação da Unidade de Saúde de 
Azeitão 
 
Portaria n.º 302/2020 - Diário da República n.º 60/2020, Série II de 2020-03-25  
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde 
Procede ao reescalonamento dos encargos plurianuais autorizados pela Portaria n.º 
730/2018, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 28 de dezembro de 2018 
 
Despacho n.º 3659-D/2020 - Diário da República n.º 59/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-03-24  
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Ministra 
Determina que a Fundação Inatel disponibilize todas as unidades e equipamentos para o 
apoio que se revele necessário, de forma a conter os efeitos do Covid-19 
 
Portaria n.º 289/2020 - Diário da República n.º 59/2020, Série II de 2020-03-24 13 
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde 
Altera o n.º 2 da Portaria n.º 355/2018, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, 
de 18 de junho de 2018 
 
Portaria n.º 290/2020 - Diário da República n.º 59/2020, Série II de 2020-03-24 13 
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde 
Altera os n.os 1 e 2 da Portaria n.º 729/2019, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 
202, de 21 de outubro de 2019 
 
Portaria n.º 291/2020 - Diário da República n.º 59/2020, Série II de 2020-03-24 13 
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde 
Autoriza o Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E., a assumir um 
encargo plurianual até ao montante de 1 700 280,00 EUR (um milhão, setecentos mil e 
duzentos e oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal, referente à aquisição de consumíveis 
para infusão 
 
Portaria n.º 292/2020 - Diário da República n.º 59/2020, Série II de 2020-03-24 13 
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde 
Autoriza o o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E., a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 1 279 753,00 EUR (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600842/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=130600835
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600856/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=130600835
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130659008/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130659005
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130659008/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130659005
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597903/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130597876
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597904/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130597876
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597905/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130597876
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597906/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130597876
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setecentos e cinquenta e três euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à 
aquisição de gases medicinais 
Portaria n.º 293/2020 - Diário da República n.º 59/2020, Série II de 2020-03-24 13 
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde 
Autoriza o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até 
ao montante de 282 109,13 EUR (duzentos e oitenta e dois mil, cento e nove euros e treze 
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de empreitada de 
beneficiação da Unidade de Técnicas Endoscópicas 
 
Portaria n.º 294/2020 - Diário da República n.º 59/2020, Série II de 2020-03-24 13 
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 Norte, E. P. E., a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 978 798,00 EUR (novecentos e setenta e oito mil setecentos 
e noventa e oito euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de 
reagentes para serologia infeciosa 
 
Portaria n.º 295/2020 - Diário da República n.º 59/2020, Série II de 2020-03-24 13 
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 789 423,90 EUR (setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três 
euros e noventa cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal, referente à aquisição de gases 
medicinais 
 

INFARMED 

 
Informação aos distribuidores por grosso e fabricantes de medicamentos de uso humano 
(COVID-19) 
 
Medidas excecionais no âmbito da realização de Ensaios Clínicos durante o período de risco 
para a saúde pública (COVID-19) 
 
Nova infografia sobre aquisição de medicamentos através da internet - COVID-19 
 
Circular Informativa N.º 074/CD/100.20.200 Data: 25/03/2020 - COVID-19: Informação aos 
Distribuidores por Grosso e Importadores Paralelos  
 
Circular Informativa N.º 073/CD/100.20.200 Data: 23/03/202 - Atualização da lista de 
medicamentos abrangidos pela notificação prévia de exportação ou distribuição para outros 
Estados-membros (Covid-19) 
 
Norma: orientações para as farmácias comunitárias - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
Nova edição do Boletim de Farmacovigilância 
 
Adaptação de funcionamento do Infarmed às medidas decretadas no âmbito da COVID-19 
 
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. 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597907/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130597876
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597908/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130597876
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597909/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130597876
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Norma+para+distribuidores+por+grosso+e+fabricantes+de+medicamentos+de+uso+humano/dd33cde7-b378-a06f-6b73-f5d6a5141a53
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Norma+para+distribuidores+por+grosso+e+fabricantes+de+medicamentos+de+uso+humano/dd33cde7-b378-a06f-6b73-f5d6a5141a53
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/COVID-19_+Medidas+excecionais+no+ambito+da+realizacao+de+Ensaios+ClInicos%2C+durante+o+perIodo+de+risco+para+a+saUde+publica/60c07e97-6bb9-a972-df05-20fba160e82d
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/COVID-19_+Medidas+excecionais+no+ambito+da+realizacao+de+Ensaios+ClInicos%2C+durante+o+perIodo+de+risco+para+a+saUde+publica/60c07e97-6bb9-a972-df05-20fba160e82d
https://www.infarmed.pt/documents/15786/2755862/Infografia+Aquisi%C3%A7%C3%A3o+de+medicamentos+pela+internet+COVID-19/22056ad4-ed61-cf5b-65e0-7088c47f467b
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/COVID-19+-+Informa%C3%A7%C3%A3o+aos+Distribuidores+por+Grosso+e+Importadores+Paralelos/628fa106-57a7-568f-da32-4a2c1f84da0e
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3464134/Atualiza%C3%A7%C3%A3o+da+lista+de+medicamentos+abrangidos+pela+notifica%C3%A7%C3%A3o+pr%C3%A9via+de+exporta%C3%A7%C3%A3o+ou+distribui%C3%A7%C3%A3o+para+outros+Estados-membros/3857140f-d073-9d27-c3f6-bec69d1d75a2?version=1.1
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3593312
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3591914/Boletim+de+Farmacovigil%C3%A2ncia/f725ecc3-0e8e-06f4-aa2d-3fe2ffe1d7bf
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3591783
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
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DGS 

 
Cumprimento do Programa Nacional de Vacinação durante a epidemia de COVID-19 – 
Medidas de exceção 
 
Norma nº 005/2020 de 26/03/2020 - COVID-19: fase de mitigação - Resposta em Medicina 
Intensiva 
 
Informação nº 008/2020 de 26/03/2020 - Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil e 
epidemia de Covid-19 
 
Informação nº 007/2020 de 25/03/2020 - COVID-19 – Utilização de Produtos Biocidas para 
desinfeção de espaços públicos 
 
Orientação nº 017/2020 de 25/03/2020 - COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Doentes com 
Doença Renal Crónica em Hemodiálise 
 
Norma nº 004/2020 de 23/03/2020 - COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Abordagem do Doente 
com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2  
 
Orientação nº 016/2020 de 23/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Serviços 
prisionais e tutelares 
 
Guia de autocuidado e bem-estar dos profissionais de saúde durante a pandemia 
 
Norma nº 003/2020 de 19/03/2020 atualizada a 22/03/2020 
 
Orientação nº 015/2020 de 23/03/2020 - COVID-19: Diagnóstico Laboratorial 
 
Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Limpeza e 
desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares 
 
Orientação nº 013/2020 de 21/03/2020 - Profissionais de Saúde com Exposição a SARS-CoV-
2 (COVID-19) 
 
Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020 atualizada a 20/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 
(COVID-19) - Procedimentos para Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), Unidades de 
Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) 
e outras respostas  ... 
 

CEIC 

Avisos/informações de novos procedimentos CEIC face à COVID19  -25-03-2020 
A situação de pandemia pelo novo coronavírus obrigou a CEIC a alterar alguns 
procedimentos, pelo que, a Direção da CEIC elaborou um documento que será atualizado 
regularmente com orientações e novos procedimentos 

EMA 

 
Medicinal Products for Human Use | News and press releases: No change to product 
information for breast cancer medicine Tyverb following re-assessment of data 
 
Medicinal Products for Human Use | News and press releases: Meeting highlights from the 
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 23-26 March 2020 
 
News and press releases: New gene therapy to treat spinal muscular atrophy 

https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/cumprimento-do-programa-nacional-de-vacinacao-durante-a-epidemia-de-covid-19-medidas-de-excecao.aspx
https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/cumprimento-do-programa-nacional-de-vacinacao-durante-a-epidemia-de-covid-19-medidas-de-excecao.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0052020-de-26032020.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0082020-de-26032020.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0072020-de-25032020.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0172020-de-25032020-pdf.aspx
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Medicinal Products for Human Use | Medicinal products for human use: monthly figures - 
February 2020 (new) 
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