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Exmos. Senhores, 

Na sequência do vosso pedido de parecer técnico, submetido por email e corretamente instruído a 20 de 

novembro de 2020, relativo ao assunto em epígrafe, foi efetuada, por este Instituto, uma avaliação crítica à 

documentação facultada por V. Exa.. 

Considerando a crise de saúde pública associada ao surto de COVID-19, a Recomendação (UE) 2020/403 da 

Comissão de 13 março, vem recomendar aos Estados Membros que façam uso da derrogação prevista no nº 13 

do artigo 11.º da Diretiva 93/42/EE, e igualmente prevista no n.º 15, do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 145/2009, 

17 de junho. Ainda neste sentido o Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril vem estabelecer um regime 

excecional e transitório para o fabrico, a importação, a colocação e disponibilização no mercado nacional de 

dispositivos médicos para uso humano e de equipamentos de proteção individual durante o surto de COVID-19.  

Assim, apesar da regra geral da conformidade, relativa a dispositivos médicos, exigir a aposição da marcação 

CE, evidenciando a conformidade dos dispositivos médicos com os requisitos estabelecidos na legislação de 

harmonização da União, atendendo ao regime de exceção previsto no quadro especifico da pandemia, e tendo 

em vista o interesse da proteção da saúde, é excecional e transitoriamente possível a colocação no mercado de 

DM para os quais ainda não tenham sido concluídos os procedimentos de avaliação da conformidade, desde 

que a Autoridade competente, neste caso o INFARMED, I.P., se pronuncie em concreto, face dos documentos 

apresentados, da sua conformidade com os normativos de referencia indicados para cumprimento dos 

requisitos essenciais de saúde e segurança aplicáveis aos produtos em causa. 

Assim, neste caso em particular, e sem prejuízo da responsabilidade do fabricante pela conformidade do 

dispositivo médico e da autenticidade da documentação apresentada, o INFARMED pronuncia-se 

favoravelmente para os efeitos previstos no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril quanto à 
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conformidade da mesma com os normativos de referencia publicados no documento Fabrico, importação, 

colocação e disponibilização no mercado nacional de dispositivos médicos (DM) para efeitos de prevenção do 

contágio do novo coronavírus (SARS-CoV-2) - Listas dos referenciais normativos relativo ao fabrico destes 

dispositivos médicos e consequentemente à sua colocação no mercado nacional (de acordo com o artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril) desde que não sejam verificadas, pelas entidades adquirentes, 

outras situações que possam condicionar a sua utilização. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Vice-Presidente do Conselho Diretivo 
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