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LEGISLAÇÃO 

NACIONAL 
Lei n.º 75-D/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-12-
31152637736 
Assembleia da República 
Renovação da imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços 
públicos, prorrogando a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 
Série I de 2020-12-31152639805 
Presidência do Conselho de Ministros 
Autoriza, para o ano de 2021, a realização da despesa com a aquisição de vacinas contra 
a COVID-19, no âmbito do procedimento europeu centralizado, bem como a despesa 
necessária ao seu armazenamento e administração 
 
Lei n.º 75-B/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-
31 
Assembleia da República 
Orçamento do Estado para 2021 
 
Lei n.º 75-C/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-
31152639826 
Assembleia da República 
Lei das Grandes Opções para 2021-2023 
 
Decreto-Lei n.º 106-A/2020 - Diário da República n.º 252/2020, 3º Suplemento, Série I de 
2020-12-30152639821 
Presidência do Conselho de Ministros 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 
 
Portaria n.º 307/2020 - Diário da República n.º 252/2020, Série I de 2020-12-30 
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde 
Aprova um regime excecional e temporário de pagamento dos cuidados de saúde e de 
apoio social prestados nas unidades de internamento da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados, decorrente dos ajustamentos organizacionais motivados pela 
pandemia de COVID-19 

 
Portaria n.º 298-B/2020 - Diário da República n.º 248/2020, 2º Suplemento, Série I de 
2020-12-23 
Saúde 

28 e 31 de dezembro de 2020 

Saude@vda.pt 
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Procede à criação e estabelece a implementação do Plano Nacional de Vacinação contra 
a COVID-19 (PNV COVID-19) através do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
 
Decreto Regulamentar Regional n.º 28-D/2020/A - Diário da República n.º 249/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-24 
Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo 
Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da 
República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro, que renova o estado de emergência 

 

COMUNITÁRIA  
Regulamento de Execução (UE) 2020/2254 da Comissão, de 29 de dezembro de 2020, 
relativo ao estabelecimento de atestados de origem com base nas declarações do 
fornecedor para as exportações preferenciais para o Reino Unido durante um período 
transitório 
 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de novembro de 2020 a 30 de novembro 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] 
 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de novembro de 2020 a 30 de novembro de 2020 
(Decisões adotadas nos termos do artigo 34.o da Diretiva 2001/83/CE ou do 
artigo 38.o da Diretiva 2001/82/CE) 
 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 21 Dezembro 2020 para 21 Dezembro 2020 
 
Decisão de Execução (UE) 2020/2239 da Comissão, de 23 de dezembro de 2020, relativa 
à prorrogação da ação empreendida pelo Órgão Executivo para a Saúde e a Segurança 
do Reino Unido para autorizar a disponibilização no mercado e a utilização de produtos 
de desinfeção das mãos baseados na formulação 2 recomendada pela OMS em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.o 528/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho 
 
Conclusões do Conselho sobre os ensinamentos retirados da COVID-19 no domínio da 
saúde 
 

 

REGULAÇÃO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Deliberação n.º 1293-A/2020 - Diário da República n.º 252/2020, 1º Suplemento, Série II 
de 2020-12-30 
Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 

Subdelegação de competências do conselho diretivo do INFARMED - Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., nos seus membros. 
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INFARMED 
  
Infarmed Newsletter N.º 183 
 
Dia V - Mensagem do Presidente do Infarmed 
 
Circular Informativa N.º195/CD/100.20.200 Data:23/12/2020 - Revisão Anual de Preços 
(RAP)-2021 
 
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. 

  

CEIC 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AOS REQUISITOS DE SUBMISSÃO À CEIC DE NOVOS 
ESTUDOS, APLICÁVEIS AOS FORMULÁRIOS DE CONSENTIMENTO INFORMADO E 
ASSENTIMENTO + QUADRO SINÓTICO 

SPMS  
Procedimentos 
2021/6 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores 
 
Lista de Entrada em Vigor – 28.12.2020 
 

DGS 
Norma nº 021/2020 de 23/12/2020 
Campanha de Vacinação contra a COVID-19 : Vacina COMIRNATY® 
 
Circular Informativa Conjunta DGS/INFARMED nº 007/CD/100.20.200 de 23/12/2020 
Vacina BioNTech/Pfizer – ComiRNAty 

ERS Alerta de supervisão n.º 15/2020 (Atualização) 
Condições para utilização dos Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2 
instituídas pela Circular Informativa Conjunta n.º 005/CD/100.20.200, de 13/11/2020 

EMA Medicinal Products for Human Use | COVID-19 vaccines: key facts (updated) 
 
News and press releases: IT systems temporarily unavailable from 31 December 2020 to 1 
January 2021 
 
Medicinal Products for Human Use | COVID-19 vaccines: development, evaluation, 
approval and monitoring (updated) 
 
Medicinal Products for Human Use | Other: CHMP rules of procedure (updated) 
 
Medicinal Products for Human Use | News and press releases: EMA organises a second 
public meeting about the new COVID-19 vaccines 
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