
 

 
Esta informação é de distribuição reservada, destinando-se exclusivamente aos clientes Vieira de Almeida, e não deve ser entendida como 
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LEGISLAÇÃO 

COMUNTÁRIA 

 
Recomendação 2020/C 282/22 do Conselho da União Europeia de 20 de julho de 2020 
relativa ao Programa Nacional de Reformas de Portugal para 2020 e que emite um parecer 
do Conselho sobre o Programa de Estabilidade de Portugal para 2020 
“Recomenda que Portugal diligencie, em 2020 e 2021, no sentido de (…) tomar todas as 
medidas necessárias, em consonância com a cláusula de derrogação geral do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, para combater eficazmente a pandemia COVID-19, sustentar 
a economia e apoiar a recuperação subsequente. Quando as condições económicas o 
permitirem, prosseguir políticas orçamentais destinadas a alcançar situações orçamentais 
prudentes a médio prazo e a garantir a sustentabilidade da dívida pública, reforçando 
simultaneamente o investimento. Reforçar a resiliência do sistema de saúde e assegurar 
a igualdade de acesso a serviços de qualidade na área da saúde e dos cuidados de longa 
duração (…)” 

 
Decisão de Execução (UE) 2020/1220 da Comissão de 21 de agosto de 2020 sobre o 
pedido de registo da proposta de iniciativa de cidadania europeia intitulada «direito a 
tratamentos» 
 

REGULAÇÃO 
 

INFARMED 

 
Circular Informativa N.º 143/CD/100.20.200 de 26 de agosto de 2020- Máscaras de uso 
clínico: informação a constar na rotulagem 
 
Atualização da lista de grupos homogéneos e preços de referência 
 
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 
 

DGS 
 
Orientação n.º 036/2020 (COVID-19: Desporto e Competições Desportivas) 
 

SPMS 

 
Procedimento 2020/5 - Medicamentos anti-infeciosos: exceto antivíricos e antifúngicos 
 
Mapa de Entrada em Vigor dos novos CPA  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(22)&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1220&from=EN
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/4013987
file:///C:/Users/btm/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/I112.004%20VdA%20CC%20-%20Publicações%20VdA/Máscaras%20de%20uso%20clínico:%20informação%20a%20constar%20na%20rotulagem
file:///C:/Users/btm/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/I112.004%20VdA%20CC%20-%20Publicações%20VdA/Máscaras%20de%20uso%20clínico:%20informação%20a%20constar%20na%20rotulagem
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/4012349
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0362020-de-25082020-pdf.aspx
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/PubConcurso.aspx?SeqConc=522
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=G
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Medicinal Products for Human Use | Agenda: Committee for medicinal products for 
human use (CHMP) 
 
Report: PDCO monthly report of opinions on paediatric investigation plans and other 
activities 
 
Minutes: Paediatric Committee (PDCO) - Minutes for the meeting on 24-27 March 2020 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
Comissão Europeia- Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de 
introdução no mercado dos medicamentos de 1 de julho de 2020 a 31 de julho de 2020 
 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-chmp-agenda-17-20-august-2020-written-procedure_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-chmp-agenda-17-20-august-2020-written-procedure_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/committee-report/pdco-monthly-report-opinions-paediatric-investigation-plans-other-activities-28-30-april-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/committee-report/pdco-monthly-report-opinions-paediatric-investigation-plans-other-activities-28-30-april-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/minutes/minutes-pdco-minutes-24-27-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0828(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0828(02)&from=EN

