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Quadro geral da COVID-19

Execução do Estado de Emergência (artigo 30.º, n.º 3, do Decreto n.º 2-C/2020)

Fabrico, importação e colocação no mercado de Dispositivos Médicos e Equipamentos de Protecção
Individual (EPI)

• Fabrico de Dispositivos Médicos e EPI sem marcação CE

• Importação de Dispositivos Médicos e EPI sem marcação CE

• Colocação no mercado de Dispositivos Médicos e EPIs sem marcação CE

Distribuição de Medicamentos e Dispositivos Médicos

Preços

Ensaios Clínicos em tempo de COVID-19

O que esperar a seguir?



QUADRO GERAL DA COVID-19

A COVID-19 em primeira linha como problema nacional

As implicações com o direito da UE

• A política de saúde pública no TFUE (168.º) e a reserva para os Estados membros

• Os domínios de atribuição da UE implicados

• A ação da União respeita as responsabilidades dos Estados-Membros no que se refere à
definição das respetivas políticas de saúde, bem como à organização e prestação de
serviços de saúde e de cuidados médicos. As responsabilidades dos Estados-Membros
incluem a gestão dos serviços de saúde e de cuidados médicos, bem como a repartição dos
recursos que lhes são afetados.



A COVID-19 em primeira linha como problema nacional

As implicações com o direito da UE

• Liberdades Fundamentais

• Circulação de mercadorias, v.g. produtos de saúde

• Circulação de pessoas (v.g. profissionais de saúde, etc.)

• Circulação de serviços (Directiva 2011/24/UE)

• Concorrência (remissão)

• Implicações financeiras e orçamentais no quadro da UEM

• https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html

QUADRO GERAL DA COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html


a) Circuito dos medicamentos e dispositivos médicos

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da 
pandemia e da continuidade dos ensaios clínicos

c) Intervenção sobre o mercado

d) Notificação prévia de exportação

EXECUÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA
(artigo 30.º Decreto n.º 2-C/2020)



EXECUÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA
(artigo 30.º Decreto n.º 2-C/2020)

Competência da Ministra da Saúde para:

• Medidas de articulação entre SNS e outros prestadores do Sistema de Saúde

• Emissão de ordens e instruções necessárias para garantir o fornecimento de bens e o
funcionamento de serviços e de centros de produção afetados pela escassez de produtos
necessários à proteção da saúde pública;



EXECUÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA (artigo 30.º)

N.º 2 – Competência da Ministra da Saúde para:

• As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação,
sejam adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na
produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à
atividade do setor da saúde;



EXECUÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA (artigo 30.º)

3. Medidas de exceção necessárias, no contexto da situação de emergência causada pela 
epidemia SARS-CoV-2, bem como para o tratamento da COVID-19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de saúde,
biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designadamente
no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e prescrição,
tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos produtos
necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pandemia e
da continuidade dos ensaios clínicos



EXECUÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA (artigo 30.º)

3. Medidas de exceção necessárias, no contexto da situação de emergência causada pela 
epidemia SARS-CoV-2, bem como para o tratamento da COVID-19, relativamente a:

c) Medidas de contenção e limitação de mercado, de fixação de preços máximos, de monitorização
centralizada de stocks e quantidades produzidas, e de isenção do pagamento de taxas para os
operadores económicos que atuem em situações de urgência

d) Mecanismos de notificação prévia de exportação dos bens referidos na alínea a), de forma a
assegurar as necessidades destes bens a nível nacional



Artigo 44.º - Manutenção em vigor de “licenças, autorizações ou outro tipo de atos
administrativos”

Artigo 45.º - Eficácia de Regulamentos e Actos Administrativos

Eficácia por notificação

Notificação por publicação no “site” das entidades competentes para a aprovação.

EXECUÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA (artigo 30.º)



EXECUÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 
(Decreto-Lei n.º 18/2020)

Entidades abrangidas: DGS, ACSS, INSA e SPMS.

Objecto: Regime excecional simplificado do ajuste direto, autorizando a dispensa do
cumprimento de formalidades previstas na parte ii do Código dos Contratos Públicos e, se
necessário, apto a dar resposta a qualquer exigência imprevista pelo fornecedor relativa à
alteração de preços, quantidades ou outros elementos essenciais da contratação, ou dela
decorrentes.

Âmbito: Lista delimitada de bens, equipamentos e serviços.



a) EPIs;

b) Bens necessários à realização de testes à COVID-19;

c) Dispositivos médicos (Equipamentos e material para unidades de cuidados intensivos);

d) Medicamentos, incluindo gases medicinais;

e) Outros dispositivos médicos;

f) Serviços de logística e transporte, incluindo aéreo, relacionados com as aquisições, a 
título oneroso ou gratuito, [e] (…) distribuição a entidades sob tutela do membro do 
Governo responsável pela área da saúde ou a outras entidades públicas ou de interesse 
público às quais se destinem.

Remissão para Webinar Direito Público – artigo 3.º (13 de Março)

EXECUÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 
(Decreto-Lei n.º 18/2020)



• Fabrico de Dispositivos Médicos e Equipamento de Protecção Individual (EPI) sem marcação CE

• Importação de Dispositivos Médicos e EPI sem marcação CE

• Colocação no mercado de Dispositivos Médicos e Equipamentos de Protecção Individual sem
marcação CE

Distribuição de Medicamentos e Dispositivos Médicos

Ensaios Clínicos em tempo de COVID-19

O que esperar a seguir?



DECRETO-LEI N.º 14-E/2020, de 13 de Abril

Notas principais:

1) Reafirmação da REGRA GERAL

1 - O fabrico, importação, colocação e disponibilização no mercado nacional de DM e de EPI,
para efeitos de prevenção do contágio do SARS-CoV-2, devem obedecer aos procedimentos
de avaliação de conformidade com os requisitos de saúde, segurança e desempenho
legalmente exigidos, dos quais resulta a aposição da marcação CE e a emissão de declaração
UE de conformidade.

2) Âmbito de aplicação do regime excepcional e temporário

FABRICO E IMPORTAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



DECRETO-LEI N.º 14-E/2020, de 13 de Abril

2) Regime excepcional e temporário – âmbitos:

• Temporal: desde 13.3.2020 e (artigo 7.º) “durante o surto de COVID- 19” (artigo 1.º) – até ao
levantamento do estado de emergência?

• Material: Adaptação ou derrogação de procedimentos que seriam aplicáveis

• Merceológico: DM e EPIs identificados no ANEXO

3) Importação

4) Fabrico

5) Colocação e disponibilização

FABRICO E IMPORTAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



1 - Máscaras cirúrgicas para uso por
profissionais de saúde, de uso único e
reutilizáveis

2 - Máscaras cirúrgicas para uso social, de uso
único e reutilizáveis

3 - Semimáscaras de proteção respiratória

4 - Máscaras com viseira integrada

5 - Batas cirúrgicas

6 - Fatos de proteção integral

7 - Cógulas

8 - Toucas

9 - Manguitos

FABRICO E IMPORTAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

10 - Proteção de calçado - Cobre-botas

11 - Proteção de calçado - Cobre-sapato.

12 - Luvas de uso único

13 - Óculos de proteção

14 - Viseiras

15 - Zaragatoas



IMPORTAÇÃO (artigo 3.º)

Requisitos: DM e EPIs previstos no ANEXO e “necessários à prevenção do contágio”

De Estados terceiros ao EEE – dois regimes:

• N.º 1: DM sem marcação CE desde que acompanhados de certificados ou outros documentos que
comprovem a conformidade com as regras de saúde, de segurança e desempenho estabelecidas por
outros Estados, equivalentes às exigidas pelos regulamentos comunitários

• N.º 2 – sem marcação CE nem certificados ou documentos equivalentes.

FABRICO E IMPORTAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



De Estados terceiros ao EEE – sem marcação CE nem certificados ou documento 
equivalentes.

FABRICO E IMPORTAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Autorização administrativa prévia de INFARMED (DM) ou ASAE (EPI)

Não se prevê a autorização tácita (artigo 130.º do CPA) nem um regime de comunicação prévia,
que seria mais vantajoso para os operadores (artigo 134.º do CPA)

Prazo: 4 a 8 dias úteis



Importadores devem (INFARMED):

Verificar se os produtos cumprem especificações mínimas estabelecidas pelas normas
harmonizadas aplicáveis, elaboradas pelo Comité de Normalização Europeu, ou normas
internacionais equivalentes. Exemplos: orientações da DGS, OMS, ECDC e CDC.

Produtos não conformes com a legislação de harmonização da União: o importador deve
dispor de evidência documental suficiente do cumprimento das especificações
supramencionadas, E que esses produtos serão utilizados exclusivamente no âmbito da
COVID-19, para cuidados de saúde, sem entrar no canais de distribuição regulares.

Essa informação deve ser arquivada, mantida e disponibilizada à autoridade de
fiscalização do mercado pelo importador, quando solicitada.



INFARMED (30.3.2020, actualizado a 7.4.2020), ainda antes da publicação do
Decreto-Lei n.º 14-E/2020.

Aplicável apenas aos produtos constantes do Anexo II do Despacho n.º 3219/2020

• Respiradores FFP2 e FFP3, máscaras cirúrgicas, máscaras com viseira integrada, óculos
de proteção, luvas de uso único não esterilizadas, fatos de proteção integral, batas,
toucas de uso único, cobre-botas, agulhas irrecuperáveis cateteres periféricos e
aplicadores, máscaras de oxigénio, seringas irrecuperáveis, sistemas de soros e
torneiras de três vias com prolongamentos e solução antisséptica de base alcoólica.

• Importação de Dispositivos Médicos e Equipamentos de Proteção Individual no
contexto da Pandemia COVID-19

REGRAS EXCECIONAIS NO FABRICO E IMPORTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL

https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Importa%C3%A7%C3%A3o+de+Dispositivos+M%C3%A9dicos+e+Equipamentos+de+Prote%C3%A7%C3%A3o+Individual+no+contexto+da+Pandemia+COVID-19/8afa1c4a-2705-a445-8d3d-0b434fae8e03


DECRETO-LEI N.º 14-E/2020, de 13 de Abril

Regime excecional e temporário 

FABRICO

• Deficiente técnica legislativa: colocar o âmbito da norma na epígrafe do
artigo

• 4.º, n.º 1 – Reafirmação da regra geral

• 4.º, n.º 2 – Publicação pelo INFARMED e ASAE das regras aplicáveis ao
fabrico

FABRICO E IMPORTAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



Quais são estes normativos?

Orientações para a colocação no mercado de produtos sem marcação CE por parte de 
fabricantes nacionais que habitualmente não os produzem

• A informação relativa às normas técnicas pode ser encontrada na página do Ministério da Saúde.

• O fabricante deve apresentar relatório de avaliação dos requisitos de segurança e desempenho
previstos na Diretiva n.º 93/42/CE, contendo em anexo o relatório de ensaio específico para o
produto, emitido por laboratório com reconhecimento técnico para o efeito e fotografias do produto.
Na fotografia deve ser visível o local de aposição do lote, a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

• Máscaras cirúrgicas, batas cirúrgicas, cógulas, toucas, manguitos, cobre-botas, cobre-sapatos e
luvas

REGRAS EXCECIONAIS NO FABRICO E IMPORTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL

https://covid19.min-saude.pt/dispositivos-medicos-e-equipamentos-de-protecao-individual
https://covid19.min-saude.pt/dispositivos-medicos-e-equipamentos-de-protecao-individual


Quais são estes normativos?

• Semi-máscaras de proteção respiratória (FFP2 e FFP3), fatos de proteção integral e óculos de proteção

• Notificar a ASAE de provas documentais que:

• Identifiquem a empresa e o produto

• Relatório de avaliação da conformidade quanto a segurança e saúde, elaborado pelo fabricante,
contendo em anexo o relatório de ensaio específico para o produto, emitido por laboratório com
reconhecimento técnico para o efeito, aplicando-se aqui o disposto no Regulamento (UE) n.º
2016/425

REGRAS EXCECIONAIS NO FABRICO E IMPORTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL



Quais são estes normativos?

• Zaragatoas:

• Submeter ao INFARMED relatório de avaliação dos requisitos de segurança e desempenho (em
conformidade com a Diretiva n.º 98/79/CE), elaborado pelo fabricante, juntamente com uma
fotografia onde seja visível o local de aposição do lote, a identificação do produto e a
identificação do fabricante.

• Álcool-gel: obedecer aos requisitos de segurança e desempenho previstos no Regulamento (UE) n.º
528/2012 e no Decreto-Lei n.º 140/2017, de 10 de Novembro.

REGRAS EXCECIONAIS NO FABRICO E IMPORTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL



Os fabricantes de viseiras devem notificar a ASAE e fornecer ficha técnica que contenha as
especificações técnicas, nomeadamente dimensão, propriedades, risco associado, a composição,
acondicionamento e armazenamento, que comprove que o produto é seguro, e fotografias do
produto, em que seja visível o local de aposição do lote, identificação do produto e do fabricante.

Respeitar a Diretiva 2001/95/CE (segurança geral dos produtos).

Os fabricantes de máscaras de uso social devem notificar a ASAE e fornecer documentos que
comprovem a identificação da empresa, a identificação do produto produzido, a composição das
fibras têxteis, o relatório de ensaio realizado e da conformidade do produto emitido por laboratório
com competência técnica reconhecida.

REGRAS EXCECIONAIS NO FABRICO E IMPORTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL



Procedimento especial de avaliação de dispositivos médicos no âmbito COVID-19 –
Ventiladores

• O procedimento para o fabrico de ventiladores é o que se encontra mais claramente regulamentado,
englobando tanto produtores habituais como produtores não habituais.

• Natureza subsidiária – apenas se aplica quando estiverem esgotado todos os mecanismos de aquisição de
dispositivos com marcação CE.

REGRAS EXCECIONAIS NO FABRICO E IMPORTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL



Fabricante submete um pedido ao INFARMED, que é analisado por uma Task Force
designada para o efeito. Caso o parecer seja positivo, o INFARMED avalia os requisitos e
especificações dos ventiladores.

Se a segunda avaliação for positiva, ficam autorizados para uso utilização no âmbito do
surto de COVID-19.

Os documentos necessários para instruir a notificação estão disponíveis na página do
INFARMED.

REGRAS EXCECIONAIS NO FABRICO E IMPORTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL

https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Procedimento+especial+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+dispositivos+m%C3%A9dicos+no+%C3%A2mbito+COVID-19+-+Ventiladores/fdc98377-44f7-f70d-292a-277551580554


REGRAS EXCECIONAIS NO FABRICO E IMPORTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL

Listas estão disponíveis nas páginas de Internet do INFARMED e da ASAE:

• https://www.infarmed.pt/web/infarmed/covid-19

• https://www.asae.gov.pt/covid-19-asae.aspx

https://www.infarmed.pt/web/infarmed/covid-19
https://www.asae.gov.pt/covid-19-asae.aspx


REGRAS EXCECIONAIS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL

Máscaras FFP2 e FFP3 (máscaras cirúrgicas são DM):

• Decreto-Lei 118/2019

• Autoridade Competente – ASAE

• Aquisição e autorização – competência da DGS e ACSS

• Circular informative DGS/INFARMED, de 5.3.2020 e Norma  007/2020, de 29.3

• Standards: EN 149:2001+A1:2019 ou equivalente

• Fornecimento com marcação CE: covid19.declaracoes@asae.pt

mailto:covid19.declaracoes@asae.pt


REGRAS EXCECIONAIS NO FABRICO E IMPORTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL

Colocação e disponibilização no mercado:

• Podem ser disponibilizados às unidades do sistema de saúde e outras entidades que disponham de
adequada supervisão sanitária e para venda em farmácias e locais de venda autorizados (artigo 5.º, n.º1).

• As semimáscaras de proteção respiratória, as máscaras para uso social e as luvas de uso único sem
marcação CE podem ainda ser livremente colocadas ou disponibilizadas no mercado, desde que cumpridos
os demais requisitos de colocação de produtos no mercado, para venda em estabelecimentos de comércio
por grosso e a retalho e em máquinas automáticas (artigo 5.º, n.º 2).



REGRAS EXCECIONAIS NO FABRICO E IMPORTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL

Colocação e disponibilização no mercado:

• Máscaras cirúrgicas – venda em estabelecimentos de grosso ou retalho e vending (Despacho n.º 3614-
A/2020)



MEDIDAS EXCECIONAIS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 
DISPOSITIVOS MÉDICOS

Orientações relativas ao circuito e pedidos de importação/exportação de medicamentos contendo substâncias 
controladas, no atual contexto de Pandemia COVID-19

• Apresentação de documentos (sobre substâncias controladas) em forma electrónica.

Informação às entidades fabricantes e de distribuição de medicamentos gases medicinais e de dispositivos médicos 
(COVID-19)

• Orientações aos intervenientes no circuito de medicamentos, incluindo gases medicinais, e dispositivos médicos:

• Orientações genéricas para fabricantes e distribuidores de medicamentos gases medicinais e de DM e para
entidades da distribuição e entrega domiciliária de gases medicinais;

• Orientações específicas para fabricantes e distribuidores de medicamentos gases medicinais;

• Orientações específicas para utilizadores e estabelecimentos ou serviços de saúde;

• Orientações específicas para distribuidores domiciliários de medicamentos gases medicinais e de dispositivos
médicos.

• Objetivo: assegurar o acesso, minimizar o risco.

https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Orienta%C3%A7%C3%B5es+relativas+ao+circuito+e+pedidos+de+importa%C3%A7%C3%A3o-exporta%C3%A7%C3%A3o+de+medicamentos+contendo+subst%C3%A2ncias+controladas,+no+atual+contexto+de+Pandemia+COVID-19/2036659f-7461-e99b-4c78-2effc20aa34b
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3612168


Prioridade no abastecimento, transporte e circulação em território português de medicamentos gases 
medicinais e dispositivos médicos relativos a patologias do foro respiratório, por entidades licenciadas

• Os veículos que realizem o abastecimento e transporte de medicamentos gases medicinais e DM (v.g.
concentradores de oxigénio e ventiladores) são considerados transportes prioritários.

• Os veículos devem circular com os comprovativos necessários para demonstrar a sua atividade e que a
mercadoria integra essa categoria, bem como informação completa relativa à morada de carga dos
produtos e os seus destinos finais.

• Dever de cuidado especial com a identificação civil e condição de saúde de todos os intervenientes no
processo de distribuição e, se aplicável, no processo de fabrico (incluindo mas não limitado a profissionais
de saúde, técnicos e motoristas).

• Existência de meios de proteção dos funcionários que transitem por zonas de circulação condicionada ou de
cerco sanitário, bem como formação adequada sobre como proceder.

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS

https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3612289


Legitimidade do Governo para estabelecer medidas excecionais para:

• Contenção e limitação de mercado

• Fixação de preços máximos

• Limitação de Margens de Lucros

• Monitorização de stocks e (de) quantidades produzidas)

• Isenção de pagamento de taxas

(Despacho 4699/2020)

INTERVENÇÃO SOBRE MERCADO



A percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a retalho, de dispositivos médicos e de
equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de
abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de base alcoólica, é limitada ao máximo
de 15 %.

(Despacho 4699/2020, n.º 2)

Possibilidade de determinação de regimes mais restritivos (n.º 3)

Vigência condicionada ao período de Estado de Emergência (até 2.5.2020)

INTERVENÇÃO SOBRE MERCADO



ENSAIOS CLÍNICOS EM TEMPOS DE COVID-19

Guidance on the management of clinical trials during the COVID-19 (coronavirus) pandemic

• A EMA emitiu um conjunto de indicações relativas aos ensaios clínicos que se encontravam a decorrer no
início do surto de COVID-19 e aqueles que estavam previstos ser realizados. Em traços gerais:

• Deve ser feita uma análise crítica sobre a possibilidade de começar um novo ensaio clínico ou
introduzir novos participantes, de modo a garantir a segurança de todos os intervenientes.

• Após a análise de risco, os promotores devem implementar as alterações necessárias para garantir a
segurança de todos os intervenientes.

• Princípio da prioridade da segurança dos participantes, esta última deve prevalecer, como nunca
poderia deixar de ser.

• Alterações aos ensaios clínicos devem ser acordadas com os investigadores, os laboratórios e com os
participantes, podendo ser necessário obter novo consentimento destes.

• Implementar um regime de monitorização dos participantes mais baseado nas novas tecnologias, que
não implique a deslocação do participante ou o contacto pessoal, dentro das especificidades de cada
ensaio clínico.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf


ENSAIOS CLÍNICOS EM TEMPOS DE COVID-19

• O INFARMED, na sequência das Orientações da EMA, também elaborou um conjunto de práticas a adotar.
Destacamos, nesta frente:

• Pode ser necessária a interrupção do tratamento do estudo, quando esteja em causa a segurança dos
participantes.

• Quando isto aconteça e os ensaios clínicos envolvam populações com imunossupressão
decorrentes do tratamento instituído, cabe ao promotor notificar o Infarmed, como “medida
urgente de segurança”, a ser submetida tão breve quanto possível, com explicação detalhada do
contexto, e das medidas adotadas para garantir o tratamento alternativo dos participantes.

• Permitir, excecionalmente, a dispensa ao domicilio de medicamentos experimentais.

• O promotor deve avaliar a necessidade de revisão do plano de visitas adotado no protocolo do
estudo, no sentido de:

• Ajustar a frequência de visitas durante o período considerado necessário; e

• Ajustar o nível de informação recolhida a cada visita.



O QUE ESPERAR A SEGUIR?

Alterações anunciadas:

• Regulamento (UE) 2020/561 de 23 de abril de 2020 que altera o Regulamento (UE) 2017/745 (dispositivos
médicos) quanto às datas de aplicação de algumas disposições

• Período de vacatio legis prolongado por 1 ano

• Não está prevista, de momento, qualquer alteração relativa ao Regulamento relativo aos dispositivos
médicos in vitro

• Novo sistema de monitorização de rupturas de medicamentos

Sistema i-SPOC (EMA) que será lançado em duas fases:

• Na 1.ª fase (d. 17 de Abril), os relatórios da indústria farmacêutica vão-se concentrar no detecção de
medicamentos utilizados para tratar pacientes infectados com COVID-19 em unidades de cuidados
intensivos.

• Na 2.ª fase, o sitema passará a abranger todos os medicamentos utilizados no combate à COVID-19



O QUE ESPERAR A SEGUIR?

A EMA elaborou um documento, em formato Q&A, sobre as expectativas regulatórias relativas ao
surto de COVID-19. Destacamos:

• As AIMs expiram após três anos se o medicamento não for colocado no mercado. Contudo, devido à
pandemia, é possível excecionar este regime, a requerimento do titular, alegando as circunstâncias
excecionais que atravessamos. O requerimento deve ser dirigido à entidade concedente

• A EMA admite que os Estados membros introduzam simplificações relativamente à etiquetagem de
medicamentos, nomeadamente, permitindo a circulação destes com rotulagem em língua que não a sua
língua oficial

• Procedimento de Gestão de Mudanças Excecionais, para permitir aos titulares de autorização de colocação
no mercado adaptarem-se às alterações nas cadeias de fabrico e da oferta

• São criados procedimentos de inspeção de instalações à distância e são prorrogados os prazos de licenças
existentes.



O QUE ESPERAR A SEGUIR?

Practical guidance of the CMDh for facilitating the handling of processes during the COVID-19 crisis

• Na sequência do documento da EMA, o Grupo de Reconhecimento Mútuo e Procedimento Descentralizado
ofereceu mais orientações aos titulares de AIMs, entre as quais:

• Prorrogação de prazos de renovação, até 6 meses (quanto aos anexos), desde que os atrasos na sua

preparação sejam imputáveis ao surto de COVID-19;

• Natureza prioritária dos procedimentos para produtos COVID-19;

• As exceções relativas ao embalagem e rotulagem de medicamentos são avaliadas pelas Autoridades

Nacionais e que qualquer pedido para obter uma isenção lhes deve ser dirigido;

• Esclarece o âmbito do procedimento de Gestão de Mudanças Excecionais:

• Apenas é aplicável a produtos relevantes no combate contra a COVID-19;

• Apenas é aplicável a alterações nos materiais iniciais, reagentes, substâncias ativas, intermédias,

fornecedores de produto acabado, local de manufaturação ou local de controlo que não impliquem uma

alteração no controlo e requisitos de qualidade previsto na autorização de introdução no mercado.



CONCORRÊNCIA, AUXÍLIOS 
PÚBLICOS E COVID-19:
O NOVO PARADIGMA
ALBERTO SAAVEDRA
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INTRODUÇÃO
Regime de Auxílios Públicos: O que pode o Estado fazer?

• Resposta económica coordenada ao surto de COVID-19 no plano europeu

• Medidas que não são auxílios públicos

• Medidas compatíveis com o Mercado Interno

• Hipóteses previstas no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

• Quadro Temporário relativo a medidas de auxílios públicos para suportar a economia durante o surto de 
COVID-19

• Cenário Português

Política de Concorrência: Um Novo Paradigma?

• Quadro temporário para a análise de práticas antitrust na cooperação entre empresas em resposta a
situações de emergência decorrentes do actual surto de COVID-19

• Posição da Autoridade da Concorrência



REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?

Crise económica e suas consequências

Resposta económica coordenada ao surto de COVID-19 no plano europeu



REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?

O que é um auxílio público?

Quais as principais consequências de auxílio não ser notificado?

Medidas que não são auxílios públicos

Concessão de auxílios isentos da obrigação de notificação (em geral)

• Regime Geral de Isenção por Categoria

• Regulamento de minimis

Concessão de auxílios sujeitos a notificação – COVID-19

Notificação de medidas individuais e de regimes de auxílio:

• Notificação de medidas de compensação por prejuízos sofridos com o surto de Covid-19

• “Quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da economia no actual contexto do surto 
de Covid-19”



Auxílios destinados a remediar os danos causados por calamidades naturais ou por outros acontecimentos
extraordinários (artigo 107.º, n.º 2, alínea b) TFUE).

COVID-19 é um “acontecimento extraordinário”

8 decisões da Comissão Europeia

Necessidade de descrição do dano que é coberto e nexo de causalidade com o surto de COVID-19

REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?



Auxílios destinados (…) a sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro (107.º, n.º 3, alínea
b)).

Base legal usada durante a crise financeira

Hipótese reconhecida na Comunicação da Comissão “Quadro Temporário relativo a medidas de auxílios públicos
para suportar a economia durante o surto de Covid-19”

Medidas compatíveis com o Mercado Interno – 74 decisões da Comissão Europeia (a 23.4.2020)

REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?



REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?

Quadro Temporário relativo a medidas de auxílios públicos para suportar a economia durante o surto de COVID-19

Primeira versão (20.3.2020):

Medidas contempladas:

• Auxílios sob a forma de subvenções diretas, adiantamentos reembolsáveis ou benefícios fiscais

• Auxílios sob forma de garantias sobre empréstimos

• Auxílios sob forma de taxas de juro bonificadas para os empréstimos

• Seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo



REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?

Medidas compatíveis com o Mercado Interno

Quadro Temporário relativo a medidas de auxílios públicos para suportar a economia durante o surto de COVID-19

• Primeira alteração ao Quadro Temporário (3.4.2020)

Passou a prever:

• Auxílios para actividades de investigação e desenvolvimento no contexto da COVID-19

• Auxílios ao investimento em infra-estruturas de ensaio e optimização (upscaling)

• Auxílios ao investimento para a produção de produtos relevantes para fazer face à COVID-19

• Auxílios sob a forma de diferimentos de impostos e/ou de contribuições para a segurança social

• Auxílios sob a forma de subvenções salariais para os trabalhadores a fim de evitar lay-offs durante o surto de COVID-19

• Inclusão de medidas de recapitalização das empresas?



REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?

Cenário Português

República Portuguesa apresentou 4 notificações à Comissão Europeia:

1.ª Notificação – Regimes de garantias estatais a empréstimos (Linha de Apoio à Economia COVID-19):

• Turismo (900 milhões de euros)

• Restauração (600 milhões de euros)

• Indústria extractiva e transformadora (1.3 mil milhões de euros)

• Actividades das agências de viagens, animação turística, organização de eventos (200 milhões de
euros)

Orçamento total de 3 mil milhões de euros



REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?

Cenário Português

• 2.ª Notificação – Garantias estatais a empréstimos aplicáveis a todas as empresas (expansão da Linha Apoio à
Actividade Económica COVID-19)

• Todos os sectores, excepto sector financeiro e segurador

• Orçamento de 13 mil milhões de euros

• Remuneração da garantia:

• Limites ao montante total do empréstimo por beneficiário

• Articulação das Sociedades de Garantia Mútua e da SPGM, que gere o Fundo de Contragarantia Mútuo

• Obrigatória a manutenção dos postos de trabalho

Beneficiário Cobertura 1.º ano 2.º e 3.º 
ano

4.º a 6.º ano

PMEs 90% 25pb 50pb 100pb

80% 25pb 50pb 100pb

Grandes 
Empresas

90% 50pb 100pb 200pb

80% 30pb 80pb 175pb



REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?

Cenário Português

• 2.ª Notificação – Regimes de subsídios directos (expansão da Linha Apoio à Actividade Económica COVID-19)

• Possibilidade de conversão dos empréstimos não pagos em subvenções

• Orçamento: 1.6 mil milhões de euros

• Decisão da conversão até 31.12.2020 e para determinados sectores

• Montante máximo: 

• 800.000€ para a generalidade das empresas

• 120.000€ para empresas activas na pesca e aquacultura

• 100.000€ para empresas agrícolas

• Manutenção dos postos de trabalho



REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?

Cenário Português

• Tendo por base o que foi aprovado pela Comissão Europeia, actualmente as linhas de apoio são de €6.2MM (total):



REGIME DE AUXÍLIOS PÚBLICOS: O QUE PODE O ESTADO FAZER?

Cenário Português

• 3.ª Notificação:

• Linha de crédito com juros bonificados de 20 milhões de euros para apoiar o sector das pescas e da aquacultura
(Decreto-Lei n.º 15/2020, de 15 de Abril)

• 4.ª Notificação:

• Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva no contexto da COVID-19 (Portaria n.º 95/2020, de 18 de Abril)

• Sistema de Incentivos a Actividades de Investigação e Desenvolvimento e ao Investimento em Infra-estruturas
de Ensaio e Optimização (upscaling) no contexto da COVID-19 (Portaria n.º 96/2020, de 18 de Abril)



POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA: UM NOVO PARADIGMA?

Quadro temporário para a análise de práticas antitrust na cooperação entre empresas em resposta a situações de
emergência decorrentes do actual surto de COVID-19

• Proibição dos acordos anti-concorrenciais/práticas restritivas entre empresas (artigo 101.º do TFUE e artigo 9.º
do Regime Jurídico da Concorrência)

• No entanto: cooperação entre empresas para combater a escassez de produtos no contexto da COVID-19.

• Quadro Temporário para a análise de práticas antitrust na cooperação entre empresas em resposta a situações
de emergência decorrentes do surto de COVID-19 e emissão de cartas conforto pela Comissão Europeia.



POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA: UM NOVO PARADIGMA?

Posição da Autoridade da Concorrência

• Declaração conjunta da ECN sobre a aplicação das regras da concorrência durante a crise do Coronavírus

• A Autoridade da Concorrência (AdC) reconhece necessidade de cooperação das empresas

• Orientação informal da AdC sobre os acordos de cooperação que vierem a ser implementados

• Contudo, a AdC não hesitará em agir contra as empresas nos casos de cartéis e abusos de posição dominante

• Comunicado do Steering Group da Rede Internacional de Concorrência: Concorrência durante e após a
Pandemia COVID-19

• UK: “suspensão” da Lei da Concorrência

• Denúncias, e Pedidos de Clemência

• Suspensão dos prazos dos processos contra-ordenacionais da AdC (Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março)

• Controlo de Concentrações
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