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LEGISLAÇÃO 

NACIONAL 
 
Decreto-Lei n.º 50/2020 - Diário da República n.º 153/2020, Série I de 2020-08-07 
Presidência do Conselho de Ministros 
Prorroga o regime excecional de contratação de médicos aposentados pelos serviços e 
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde 
 
Decreto n.º 5/2020 - Diário da República n.º 153/2020, Série I de 2020-08-07 
Presidência do Conselho de Ministros 
Aprova, para adesão, a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para Venda 
Internacional de Mercadorias, adotada em Viena, em 11 de abril de 1980 
 
Decreto Regulamentar n.º 2/2020 - Diário da República n.º 150/2020, Série I de 2020-08-
04 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece o regime de autorização do cultivo e exploração industrial de variedades de 
cânhamo 
 

 

 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIO DAS 
FINANÇAS, DA SAÚDE, 
DA ADMINISTRAÇÃO 
INTERNA, DA 
MODERNIZAÇÃO DO 
ESTADO E DA 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, DO TRABALHO, 
DA SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL 

 
Portaria n.º 500/2020 - Diário da República n.º 152/2020, Série II de 2020-08-06 
Finanças e Saúde - Gabinetes das Secretárias de Estado do Orçamento e Adjunta e da 
Saúde 
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 104 925,22 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à aquisição de medicação antialérgica 
 
Portaria n.º 501/2020 - Diário da República n.º 152/2020, Série II de 2020-08-06  
Finanças e Saúde - Gabinetes das Secretárias de Estado do Orçamento e Adjunta e da 
Saúde 
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 183 869,32 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à aquisição de diversos medicamentos 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139804818/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139804820/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139472787/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139472787/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139678856/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=139652103
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139678857/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=139652103
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Portaria n.º 503/2020 - Diário da República n.º 152/2020, Série II de 2020-08-06 
Finanças e Saúde - Gabinetes das Secretárias de Estado do Orçamento e Adjunta e da 
Saúde 
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 112.405,40 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à aquisição de produtos de oftalmologia 
 
Portaria n.º 504/2020 - Diário da República n.º 152/2020, Série II de 2020-08-06 
Finanças e Saúde - Gabinetes das Secretárias de Estado do Orçamento e Adjunta e da 
Saúde 
Autoriza o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central a assumir um encargo 
plurianual até ao montante de 167.219,60 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
referente à aquisição de soluções de hemofiltração 
 
Despacho n.º 7644/2020 - Diário da República n.º 150/2020, Série II de 2020-08-04  
Administração Interna, Modernização do Estado e da Administração Pública, Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração 
Interna e das Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 
Determina que os intervenientes na gestão de casos de doença COVID-19 e dos seus 
contactos, que participam na vigilância epidemiológica e no apoio à sua realização, se 
encontram vinculados a um especial dever de colaboração e de celeridade na sua atuação, 
no quadro das suas competências 
 
Despacho n.º 7621/2020 - Diário da República n.º 149/2020, Série II de 2020-08-03 
Saúde - Gabinete da Ministra 
Subdelega no conselho diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo a 
competência para a prática do ato de adjudicação com vista à concretização do 
procedimento de formação do contrato de empreitada de obra pública para a construção 
do novo Hospital Central do Alentejo 
 
Portaria n.º 498/2020 - Diário da República n.º 149/2020, Série II de 2020-08-03 
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde 
Procede ao reescalonamento dos encargos plurianuais autorizados pela Portaria n.º 
677/2018, publicada em 13 de dezembro (autoriza a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo a proceder à repartição de encargos decorrentes da empreitada de 
instalação da Unidade de Saúde de Santa Iria da Azoia) 

 

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 
 

ERS 
 
Alerta de Supervisão n.º 12/2020 – Suspensão de atividade de estabelecimentos 
prestadores de cuidados de saúde com convenção celebrada para a prestação de cuidados 
de saúde a beneficiários do SNS ou de subsistemas públicos de saúde 

 

SPMS 
 
2020/87 - Acordo quadro para fornecimento de válvulas aórticas percutâneas, às 
instituições e serviços do serviço nacional de saúde 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139678859/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=139652103
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139678860/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=139652103
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139459988/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-08-04&date=2020-08-01&dreId=139348470
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139347407/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=139209066
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139347408/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=139209066
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
https://www.ers.pt/media/3506/alerta-supervis%C3%A3o_suspens%C3%A3o-estabelecimentos-com-conven%C3%A7%C3%A3o-vs-final.pdf
https://www.ers.pt/media/3506/alerta-supervis%C3%A3o_suspens%C3%A3o-estabelecimentos-com-conven%C3%A7%C3%A3o-vs-final.pdf
https://www.ers.pt/media/3506/alerta-supervis%C3%A3o_suspens%C3%A3o-estabelecimentos-com-conven%C3%A7%C3%A3o-vs-final.pdf
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/PubConcurso.aspx?SeqConc=528
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EMA 
 
Medicinal Products for Human and Veterinary Use | Template or form: Parallel 
consultation: briefing document template (updated) 
 
Medicinal Products for Human Use | PRAC recommendation on signal: New product 
information wording: extracts from PRAC recommendations on signals adopted at the 6-9 
July 2020 PRAC (new) 
 
Medicinal Products for Human Use | PRAC recommendation on signal: PRAC 
recommendations on signals adopted at the 6-9 July 2020 PRAC meeting (new) 
 
Medicinal Products for Human Use | Other: List of signals discussed at PRAC since 
September 2012 (updated) 
 
Medicinal Products for Human Use | Availability of medicines (updated) 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
 
Orientações da Comissão para os painéis de peritos em matéria de dispositivos médicos 
sobre a interpretação coerente dos critérios de decisão no procedimento relativo à 
consulta sobre a avaliação clínica 
 
Summary - Stakeholders workshop of 14/15 July 2020 
 
Indicators on medical technologies updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 66) 

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/documents/template-form/parallel-consultation-briefing-document-template_en.doc
https://www.ema.europa.eu/documents/template-form/parallel-consultation-briefing-document-template_en.doc
https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recommendation/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-6-9-july-2020-prac_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recommendation/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-6-9-july-2020-prac_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recommendation/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-6-9-july-2020-prac_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-6-9-july-2020-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-6-9-july-2020-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/other/list-signals-discussed-prac-september-2012_en.xlsx
https://www.ema.europa.eu/documents/other/list-signals-discussed-prac-september-2012_en.xlsx
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/availability-medicines
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.259.01.0002.01.POR&toc=OJ:C:2020:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.259.01.0002.01.POR&toc=OJ:C:2020:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.259.01.0002.01.POR&toc=OJ:C:2020:259:TOC
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/stakeholders_sum_workshop_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list_en#id4

