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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 41/2009

Deslocação de S. Ex.ª o Presidente da República a Nápoles

A Assembleia da República resolve, nos termos da 
alínea b) do artigo 163.° e do n.° 5 do artigo 166.° da 
Constituição, dar assentimento à visita de carácter oficial 
de S. Ex.ª o Presidente da República a Nápoles nos dias 12 
e 13 do corrente mês de Junho.

Aprovada em 4 de Junho de 2009.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2009
O regime jurídico da Rede Nacional de Transporte de 

Electricidade (RNT), definido pelo Decreto -Lei n.º 29/2006, 
de 15 de Fevereiro, e pelo Decreto -Lei n.º 172/2006, de 
23 de Agosto, bem como o contrato de concessão da acti-
vidade de transporte de electricidade através da RNT cele-
brado entre o Estado e a REN — Rede Eléctrica Nacional, 
S. A., impõe à concessionária o dever de garantir o abas-
tecimento de energia eléctrica segundo elevados padrões 
de segurança e qualidade nas condições de funcionamento 
da RNT, em obediência às disposições regulamentares.

A subestação do Zambujal integra a infra -estrutura de 
transporte de electricidade destinada a alimentar a zona 
ribeirinha de Lisboa desde Ajuda/Pedrouços até ao Cais 
do Sodré/Santos, bem como as freguesias de Algés e de 
Carnaxide, no concelho de Oeiras, actualmente efectuada 
a partir do actual posto de corte a 60 kV situado no mesmo 
local do Zambujal e operado pela EDP Distribuição, S. A.

O elevado valor da carga estabelecida no referido posto de 
corte, que ronda, actualmente, os 165 MVA com perspectivas 
de crescimento continuado nos próximos anos, torna impres-
cindível e urgente a extensão da RNT às assinaladas zonas, 
obrigando à instalação de uma nova subestação de 220/60 kV.

É nesse âmbito que o plano de investimentos na ex-
pansão e modernização da RNT, referente ao período 
2006 -2011, contempla a construção de uma nova subes-
tação na freguesia de São Francisco Xavier, em Lisboa, 
em zona adjacente ao IC 17 (CRIL).

Os estudos técnicos e ambientais realizados indicaram 
que a localização mais adequada para esta nova subesta-
ção corresponde aos terrenos imediatamente adjacentes ao 
actual posto de corte da EDP Distribuição, S. A., o que foi 
devidamente aferido nos procedimentos destinados a definir 
condicionantes ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
e de licenciamento, já efectuado, da referida infra -estrutura.

A área necessária à implantação da subestação, incluindo 
a execução de acessos, é de 5305 m2, nos limites do Parque 
Florestal de Monsanto.

O Plano Director Municipal (PDM) de Lisboa insere o 
terreno na categoria «Áreas verdes de protecção» que não 
admite, por regra, edificação. No entanto, sendo manifesto 
o interesse público da construção da subestação e atenta a 
necessidade imperiosa de dotar a RNT desta infra -estrutura 
pelas razões antes expressas, é evidente o interesse regional 
e nacional da sua urgente entrada em serviço. Entende -se 
que o carácter de urgência da construção da subestação se 
revela incompatível com os prazos legalmente previstos para 
a alteração, já em curso, do PDM de Lisboa. Assim, impõe -se 
determinar a suspensão parcial do PDM de Lisboa, na área 

de implantação da subestação e acessos, nos termos e para 
os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 100.º 
do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

Foi ouvida a Câmara Municipal de Lisboa.
Assim:
Ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 100.º do regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e nos 
termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Con-
selho de Ministros resolve o seguinte:

1 — Suspender, pelo prazo de dois anos, prorrogável por 
mais um, o n.º 2 do artigo 80.º do regulamento do Plano 
Director Municipal de Lisboa, ratificado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 94/94, de 29 de Setembro, 
e alterado pelas Resoluções do Conselho de Ministros 

n.os 104/2003, de 8 de Agosto, e 20/2004, de 3 de Março, 
e ainda por força da ratificação do Plano de Pormenor de 
Artilharia Um, pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 69/2005, de 17 de Março, na área delimitada na planta 
anexa à presente resolução, da qual faz parte integrante.

2 — Determinar que a suspensão referida no número 
anterior tem por objectivo a implantação de uma nova su-
bestação no âmbito da Rede Nacional de Transporte de 
Electricidade, na freguesia de São Francisco Xavier, em 
Lisboa, destinada a assegurar a segurança e os padrões de 
qualidade exigidos para o abastecimento de energia eléctrica.

3 — Estabelecer a entrada em vigor da presente resolu-
ção para o dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 28 de Maio de 
2009. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa.

ANEXO

Extracto da planta de ordenamento do PDM de Lisboa 
com a delimitação da área abrangida pela suspensão parcial 
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 Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2009
Na sequência da entrada em vigor da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 118 -A/2008, de 29 de Julho, 
que define o enquadramento dos procedimentos relativos 
à elaboração das peças concursais relativas à empreitada 
de adaptação das actuais instalações e à construção das 
novas instalações da Polícia Judiciária (PJ), bem como 
autoriza o Ministro da Justiça a abrir o respectivo proce-
dimento, impõe -se agora, com vista à concretização de 
tal desiderato de ordem pública, promover as diligências 
instrumentais e acessórias de diversa índole que o caso 
reclama.

Acontece, porém, que o actual projecto das novas insta-
lações da PJ encontra -se desconforme com o actual Plano 
Director Municipal (PDM) de Lisboa, aprovado pela As-
sembleia Municipal em 26 de Maio de 1994 e ratificado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/94, de 
29 de Setembro, e alterado pelas Resoluções do Conselho 
de Ministros n.os 104/2003, de 8 de Agosto, e 20/2004, de 
3 de Março, e ainda por força da ratificação do Plano de 
Pormenor de Artilharia Um, pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 69/2005, de 17 de Março, uma vez que 
na sua área de implantação não é possível a edificação 
com a volumetria e configuração mais aptas à prossecução 
dos objectivos de interesse público nacional e regional 
em causa.

Apesar disso, há que ter em conta que a adaptação das 
actuais instalações e a construção das novas instalações 
da PJ assume manifesto interesse nacional, reconhecido 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 118 -A/2008, 
de 29 de Julho, bem como manifesto interesse regional, 
materializados na atribuição àquele corpo de polícia das 
mais modernas valências imobiliárias, imprescindíveis à 
prossecução da missão que lhe está destinada no ordena-
mento jurídico -penal português e europeu, aumentando 
a eficácia no combate e prevenção dos novos fenómenos 
criminais.

É também de referir que o projecto de adaptação e cons-
trução das novas instalações da PJ em Lisboa se enquadra 
no conjunto de intervenções no âmbito da justiça, de forma 
a melhorar e tornar mais eficiente a resposta judicial aos 
problemas dos cidadãos e das empresas, no cumprimento 
do programa de Governo.

A Câmara Municipal de Lisboa já manifestou uma po-
sição favorável no que respeita à adaptação das actuais 
instalações e à localização da construção das novas ins-
talações da PJ, na área de implantação prevista do seu 
município.

Por um lado, reconhece -se que o projecto de adaptação 
e construção das novas instalações da PJ em Lisboa na área 
prevista configura um caso excepcional de reconhecido 
interesse nacional, tendo em conta a sua importância para 
o processo de requalificação urgente das infra -estruturas 
da justiça.

Por outro lado, entende -se que o carácter de urgência da 
construção das novas instalações da PJ se revela incompa-
tível com os prazos legalmente previstos para a alteração 
do PDM de Lisboa.

Mostra -se, portanto, adequado e justificado proceder 
à suspensão parcial do PDM de Lisboa, nos termos e 
para os efeitos do disposto da alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 100.º do regime jurídico dos instrumentos de gestão 
territorial, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 
de Setembro.

Foi ouvida a Câmara Municipal de Lisboa.

Assim:
Ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 100.º do regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e nos 
termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Con-
selho de Ministros resolve:

1 — Suspender, pelo prazo de três anos, o n.º 1 do ar-
tigo 49.º, os artigos 87.º e 88.º, bem como o n.º 2 do ar-
tigo 89.º do Plano Director Municipal de Lisboa, ratificado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/94, de 29 
de Setembro, e alterado pelas Resoluções do Conselho 
de Ministros n.os 104/2003, de 8 de Agosto, e 20/2004, de 
3 de Março, e ainda por força da ratificação do Plano de 
Pormenor de Artilharia Um, pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 69/2005, de 17 de Março, na área deli-
mitada à planta anexa à presente resolução e que dela faz 
parte integrante.

2 — Determinar que a suspensão referida no número 
anterior tem por objectivo a construção das novas insta-
lações da Polícia Judiciária, aprovada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 118 -A/2008, de 29 de Julho.

3 — Estabelecer a entrada em vigor da presente reso-
lução no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 28 de Maio de 
2009. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa.

ANEXO

Extracto da planta de ordenamento do PDM de Lisboa
com a delimitação da área abrangida pela suspensão parcial 

  



3696  Diário da República, 1.ª série — N.º 115 — 17 de Junho de 2009 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Decreto-Lei n.º 144/2009
de 17 de Junho

O presente decreto -lei vem introduzir no ordenamento 
jurídico português a figura do mediador do crédito, cuja 
actividade visa a defesa e promoção dos direitos, garantias 
e interesses legítimos de quaisquer pessoas ou entidades 
em relações de crédito, designadamente no domínio do 
crédito à habitação, com vista a contribuir para melhorar 
o acesso ao crédito junto do sistema financeiro.

Em paralelo com esta actuação, o mediador do crédito 
assumirá uma importante responsabilidade no domínio da 
promoção da literacia financeira em matéria de crédito, 
devendo para o efeito fomentar o conhecimento dos direitos 
e deveres dos cidadãos neste domínio, prestar os esclareci-
mentos e informações que lhe sejam solicitados e colaborar 
com o Banco de Portugal no sentido de contribuir para o 
cumprimento das regras legais e contratuais em matéria 
de concessão de crédito e da adopção de elevados padrões 
de responsabilidade e ética neste domínio.

O mediador do crédito exerce, ainda, com imparciali-
dade e independência, um importante papel de mediação, 
contribuindo para a tutela dos direitos de quaisquer pessoas 
ou entidades em relações de crédito, e emitir as recomen-
dações que considere adequadas sobre a matéria.

O mediador do crédito funcionará junto do Banco de 
Portugal, gozando de imparcialidade e independência no 
exercício das suas funções. Para o efeito, o mediador do 
crédito será coadjuvado por um conselho que actua sob a 
sua coordenação. Cabe ao Banco de Portugal prestar toda 
a assistência técnica, administrativa e financeira necessá-
rias ao desempenho das funções do mediador do crédito, 
bem como disponibilizar as informações necessárias ao 
desempenho dessas funções.

A execução do presente decreto -lei será avaliada no 
prazo de dois anos.

Foi ouvido, a título facultativo, o Banco de Portugal.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Nomeação

1 — É criado, junto do Banco de Portugal, o mediador 
do crédito.

2 — O mediador do crédito é nomeado, por resolução do 
Conselho de Ministros, de entre pessoas cujas reconhecidas 
idoneidade, disponibilidade e qualificação profissional 
dêem garantias de uma actuação habilitada e prudente no 
exercício das respectivas funções.

Artigo 2.º
Mandato

O mandato do mediador do crédito tem a duração de 
dois anos.

CAPÍTULO II

Atribuições e competências

Artigo 3.º
Atribuições

O mediador do crédito tem por missão a defesa e a 
promoção dos direitos, garantias e interesses legítimos de 
quaisquer pessoas ou entidades que sejam parte em relações 
de crédito, bem como contribuir para melhorar o acesso 
ao crédito junto do sistema financeiro.

Artigo 4.º
Competências

1 — Ao mediador do crédito compete:
a) Contribuir globalmente para a promoção dos direitos, 

garantias e interesses legítimos legalmente protegidos de 
quaisquer pessoas ou entidades que sejam parte em rela-
ções de crédito;

b) Difundir e fomentar o conhecimento das normas 
legais e regulamentares aplicáveis aos contratos de cré-
dito, contribuindo para o desenvolvimento da literacia 
financeira nesta área;

c) Colaborar com o Banco de Portugal no sentido de 
contribuir para o cumprimento das normas legais e con-
tratuais em matéria de concessão de crédito;

d) Coordenar a actividade de mediação entre clientes 
bancários e instituições de crédito exercida com a finali-
dade de contribuir para melhorar o acesso ao crédito junto 
do sistema financeiro;

e) Emitir pareceres ou dirigir recomendações sobre 
quaisquer matérias relacionadas com a sua actividade;

f) Assinalar as deficiências de legislação que verificar, 
emitindo recomendações para a sua alteração ou revogação, 
ou sugestões para a elaboração de nova legislação, as quais 
são apresentadas ao membro do Governo responsável pela 
área das finanças;

g) Acompanhar globalmente a actividade de crédito.

2 — No exercício das suas competências, o mediador 
do crédito é coadjuvado por um conselho, que, actuando 
sob a sua coordenação, é responsável por assegurar a con-
dução da actividade corrente, nomeadamente a prestação 
dos esclarecimentos e informações que sejam solicitados 
por quaisquer pessoas ou entidades e a implementação dos 
procedimentos de mediação.

Artigo 5.º
Processo de mediação

1 — O processo de mediação inicia -se com a apresenta-
ção do pedido de mediação junto do mediador do crédito, 
devendo de seguida observar a tramitação prevista nos 
números seguintes.

2 — Após a recepção do pedido de mediação, em que 
se identifique o requerente e se descreva a pretensão, os 
respectivos fundamentos e a entidade ou entidades visadas, 
são promovidas as seguintes diligências:

a) No prazo máximo de cinco dias úteis após a data de 
recepção do pedido de mediação, o mediador do crédito, 
após análise preliminar tendente a avaliar da admissibi-
lidade do pedido, comunica ao requerente a decisão de 
aceitação ou de indeferimento liminar do pedido;
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b) Em caso de aceitação do pedido de mediação, o pro-
cesso é enviado, de imediato, às instituições de crédito 
junto das quais o requerente solicitou originariamente o 
financiamento;

c) As instituições de crédito em causa procedem à rea-
nálise do pedido de financiamento e, no prazo máximo de 
cinco dias úteis contados da data de recepção do processo, 
transmitem ao mediador do crédito a sua decisão de con-
firmação ou revisão da decisão anterior;

d) O mediador do crédito contacta, de imediato, o re-
querente para o informar da evolução do processo, caso 
em que:

i) O processo de mediação termina, se a instituição 
de crédito aceitar rever a sua decisão e o requerente ma-
nifestar a sua concordância em relação às condições do 
financiamento;

ii) O processo de mediação prossegue em caso contrário, 
concluindo -se quando o mediador do crédito verifique 
fundadamente a impossibilidade da produção de um acordo 
entre a instituição de crédito e o requerente, podendo re-
sultar na emissão de uma recomendação.

3 — São indeferidos liminarmente os pedidos mani-
festamente apresentados de má fé ou desprovidos de fun-
damento.

4 — O mediador do crédito define o modo de instrução 
do processo de mediação, podendo solicitar, a qualquer 
momento, informações complementares que se afigurem 
necessárias à avaliação do processo.

Artigo 6.º
Arquivamento

É determinado o arquivamento dos pedidos de media-
ção:

a) Quando não sejam da competência do mediador do 
crédito;

b) Quando o mediador do crédito conclua que o pedido 
não tem fundamento ou que não existem elementos bas-
tantes para ser adoptado qualquer procedimento;

c) Quando o fundamento na origem do pedido se tenha 
extinguido.

Artigo 7.º
Recomendações

1 — As recomendações do mediador do crédito são 
emitidas tendo em vista corrigir procedimentos ou actos, 
bem como sanar situações irregulares.

2 — A entidade destinatária da recomendação deve, 
no prazo máximo de 60 dias a contar da sua recepção, 
comunicar ao mediador do crédito a posição que quanto 
a ela assume.

3 — O não acatamento da recomendação tem sempre 
de ser fundamentado, devendo do mesmo ser dado conhe-
cimento pelo mediador do crédito ao Banco de Portugal, 
sendo tido em conta por esta entidade na programação e 
exercício da actividade de supervisão.

Artigo 8.º
Dever de cooperação

1 — As instituições de crédito, bem como quaisquer 
entidades públicas que actuem no domínio de atribuições 

do mediador do crédito, têm o dever de prestar todos os 
esclarecimentos e informações que lhes sejam solicitados 
pelo mediador.

2 — O mediador do crédito pode fixar, por escrito, prazo 
não inferior a cinco dias úteis para a satisfação do pedido 
que formule com nota de urgência.

Artigo 9.º
Dever de informação

1 — O mediador do crédito deve prestar ao membro do 
Governo responsável pela área das finanças, por iniciativa 
própria ou mediante solicitação, informação relevante com-
preendida no âmbito das suas funções.

2 — O mediador do crédito elabora um relatório anual 
sobre a respectiva actividade, com identificação dos pro-
cessos iniciados, das diligências efectuadas e dos resultados 
obtidos, o qual deve submeter, até 31 de Março do ano 
seguinte, à aprovação do membro do Governo responsável 
pela área das finanças.

3 — O relatório anual é divulgado no sítio na Inter-
net do Banco de Portugal no prazo de 30 dias após a sua 
aprovação.

CAPÍTULO III

Estatuto e organização

Artigo 10.º
Estatuto

1 — O exercício do cargo de mediador do crédito não 
confere ao seu titular quaisquer direitos como funcionário 
ou agente da Administração Pública.

2 — O mediador do crédito não pode acumular o exer-
cício do cargo com o desempenho de funções executivas 
noutra entidade ou com o exercício de quaisquer outras 
funções que envolvam o risco de conflito de interesses.

3 — A remuneração do mediador do crédito é fixada 
por despacho do membro do Governo responsável pela 
área das finanças, ouvido o Banco de Portugal.

Artigo 11.º
Imparcialidade e independência

O mediador do crédito exerce com imparcialidade e 
independência as suas funções.

Artigo 12.º
Conselho

1 — O conselho é coordenado pelo mediador do crédito, 
sendo composto por um número de membros não superior 
a três, os quais são nomeados por despacho do membro 
do Governo responsável pela área das finanças, ouvido 
o Banco de Portugal, de entre pessoas cujas idoneidade, 
disponibilidade e qualificação profissional dêem garantias 
de uma actuação habilitada e prudente no exercício das 
respectivas funções.

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 4.º, o 
mediador do crédito pode delegar nos membros do conse-
lho quaisquer responsabilidades específicas compreendidas 
no âmbito das suas competências, cabendo ainda a estes 
assegurar a regular condução das actividades no caso de 
impedimento temporário do mediador do crédito.



3698  Diário da República, 1.ª série — N.º 115 — 17 de Junho de 2009 

3 — A remuneração dos membros do conselho é fixada 
por despacho do membro do Governo responsável pela 
área das finanças, ouvido o Banco de Portugal.

4 — Nos casos de acordo de cedência de interesse pú-
blico, o trabalhador tem direito de optar, a todo o tempo, pela 
remuneração base devida na situação jurídico -funcional de 
origem que esteja constituída por tempo indeterminado.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 
o conselho define a regras aplicáveis à sua organização 
interna e funcionamento.

Artigo 13.º
Apoio técnico, administrativo e financeiro

O Banco de Portugal é responsável por assegurar, a título 
permanente, o apoio técnico, administrativo e financeiro 
necessário ao exercício de funções do mediador do crédito 
e do conselho referido no artigo anterior, cabendo -lhe, 
designadamente, suportar todos os encargos decorrentes 
desse exercício.

Artigo 14.º
Dever de sigilo

O mediador do crédito e os membros do conselho são 
obrigados a guardar sigilo relativamente aos factos de que 
tomem conhecimento no exercício das suas funções, se 
tal sigilo se impuser em virtude da natureza dos mesmos 
factos.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 15.º
Acordos de colaboração

No exercício das suas funções, o mediador do crédito 
pode celebrar, por protocolo, acordos de colaboração com 
entidades, públicas ou privadas, de natureza associativa 
ou comercial, que prossigam fins correspondentes à sua 
missão.

Artigo 16.º
Nomeação do mediador do crédito

A primeira nomeação do mediador do crédito ocorre no 
prazo máximo de 30 dias a contar da data de entrada em 
vigor do presente decreto -lei.

Artigo 17.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de 
Março de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sou-
sa — Fernando Teixeira dos Santos.

Promulgado em 4 de Junho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 8 de Junho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Portaria n.º 654/2009
de 17 de Junho

O Decreto -Lei n.º 324/2007, de 28 de Setembro, apro-
vou diversas medidas de simplificação e desformalização 
relacionadas com a vida dos cidadãos. Pretendeu -se criar 
serviços para os cidadãos que simplificassem a sua vida e 
que tornassem o atendimento nas conservatórias do registo 
civil mais rápido, mais cómodo e mais eficiente.

Estas medidas aprovadas não surgem isoladas entre as 
medidas que foram tomadas no sector da justiça. Fazem 
antes parte de um vasto conjunto de medidas já imple-
mentadas, que incluem a criação de serviços de «balcão 
único», a eliminação de formalidades e a simplificação 
de procedimentos, bem como a disponibilização de novos 
serviços através da Internet.

Desta forma, estão já em funcionamento os balcões de 
atendimento único «Casa pronta», «Associação na hora», 
«Empresa na hora», «Heranças», «Divórcio com partilha» 
e o balcão do «Documento único automóvel».

No domínio da eliminação das formalidades desnecessá-
rias foram adoptadas medidas nas áreas do registo predial, 
comercial e automóvel.

Quanto ao registo predial, foram criados balcões únicos 
para a prática de actos relativos a imóveis junto dos servi-
ços de registo, dos advogados, das câmaras de comércio e 
indústria, dos notários e dos solicitadores e foi eliminada 
a competência territorial das conservatórias, bem como 
eliminados diversos documentos desnecessários.

No que diz respeito ao registo comercial, foi promovida 
a eliminação da obrigatoriedade de celebração de escrituras 
públicas para os actos da vida societária, a eliminação da 
obrigatoriedade de existência de livros de escrituração 
mercantil, a simplificação dos regimes da fusão, da cisão, 
da transformação, da redução do capital, da dissolução e 
da liquidação de sociedades.

São, por sua vez, exemplos de medidas de simplificação 
na área do registo automóvel a substituição do livrete e do 
título de propriedade por um documento único automóvel, 
o «Certificado de matrícula», e a eliminação da competên-
cia territorial das respectivas conservatórias.

Finalmente, já existem diversos serviços disponibili-
zados através da Internet. É o caso dos serviços online 
de registo comercial, como a «Empresa online», a pos-
sibilidade de promover actos de registo comercial, a 
«Certidão permanente de registo comercial» (todos em 
www.empresaonline.pt), as publicações online dos actos 
da vida societária (www.publicacoes.mj.pt), a informação 
empresarial simplificada (www.ies.gov.pt), o automóvel 
online (www.automovelonline.mj.pt), a «Marca online» 
e a «Patente online» (www.inpi.pt) ou o «Predial online» 
(www.predialonline.mj.pt).

Entre as diversas medidas de simplificação na área 
do registo civil que foram aprovadas pelo Decreto -Lei 
n.º 324/2007, de 28 de Setembro, destacam -se a criação 
de dois serviços de balcão único, o «Balcão das heran-
ças» e o «Balcão divórcio com partilha» que permitem 
tratar, em atendimento único, todas as operações e actos 
relacionados com a sucessão por morte e com o divórcio 
por mútuo consentimento, respectivamente. Mas também 
se destacam diversas simplificações como a dispensa dos 
cidadãos de apresentar certidões de actos ou documentos 
nas conservatórias do registo civil sempre que os mesmos 
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constem de bases de dados a que a conservatória tivesse 
acesso, ou a eliminação da competência territorial das 
conservatórias do registo civil para que qualquer acto de 
registo civil possa ser praticado em qualquer conservatória 
do registo civil, independentemente da localização física 
ou da residência dos interessados.

O Decreto -Lei n.º 324/2007, de 28 de Setembro, tam-
bém veio permitir que os pedidos de actos e de processos 
de registo civil pudessem ser efectuados por via electrónica 
num sítio na Internet. Para esse efeito, foi criado o sítio 
«Civil online» em www.civilonline.mj.pt. Este serviço 
permite a prática de actos de registo civil de forma rá-
pida, cómoda e segura através da Internet, eliminando a 
necessidade de as pessoas se deslocarem aos serviços de 
registo civil.

O primeiro acto a ser disponibilizado no «Civil online» 
é o «Pedido online de processo de casamento». Trata -se de 
um serviço que permite que as pessoas possam dar início 
ao processo de casamento a partir de casa ou de qualquer 
outro local com acesso à Internet, sem necessidade de se 
deslocarem à conservatória, a qualquer altura do dia, em 
qualquer dia da semana. Este serviço está disponível para 
qualquer tipo de casamento: civil, religioso ou católico. 
Passou a ser possível tratar de todo o processo burocrático 
relacionado com o casamento através da Internet, continu-
ando o casamento a realizar -se perante o conservador, o 
ministro de culto ou o padre. Este serviço permite que as 
pessoas não tenham que se deslocar aos serviços de registo 
e que tenham mais tempo nas suas vidas.

A criação do «Civil online» permite que, no futuro, 
possam ser disponibilizados mais pedidos de actos e 
de processos de registo civil por via electrónica em 
www.civilonline.mj.pt tornando a vida mais fácil para as 
pessoas e dando -lhes mais tempo para as suas vidas.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Justiça, ao abrigo 

do n.º 2 do artigo 14.º do Código do Registo Civil, o se-
guinte:

Artigo 1.º
Objecto

A presente portaria regulamenta os pedidos online de 
actos e de processos de registo civil.

Artigo 2.º
Designação e funções do sítio

1 — Os pedidos online de actos e de processos de re-
gisto civil efectuam -se através do sítio na Internet com o 
endereço www.civilonline.mj.pt.

2 — O sítio referido no artigo anterior deve permitir, en-
tre outras que se mostrem necessárias, as seguintes funções:

a) A autenticação dos utilizadores através de certificados 
digitais;

b) A identificação dos interessados;
c) A apresentação do pedido;
d) A entrega dos documentos necessários;
e) A assinatura electrónica dos documentos entregues, 

quando necessário;
f) O pagamento dos serviços por via electrónica;
g) A recolha de informação que permita o contacto 

entre os serviços competentes e os interessados e seus 
representantes;

h) A certificação da data e da hora em que o pedido foi 
apresentado;

i) A comunicação electrónica e, sempre que possível, 
através de short message service (sms), dos actos e pro-
cessos pedidos, bem como de todas as comunicações que 
se mostrem necessárias com os cidadãos.

Artigo 3.º
Pedidos apresentados por cidadãos

1 — Os pedidos apresentados por cidadãos devem ser 
autenticados electronicamente através da utilização de 
certificado digital qualificado, nos termos previstos no 
regime jurídico dos documentos electrónicos e da assina-
tura electrónica, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 290 -D/99, 
de 2 de Agosto, alterado pelos Decretos -Leis n.os 62/2003, 
de 3 de Abril, 165/2004, de 6 de Julho, e 116 -A/2006, de 
16 de Julho.

2 — Para os efeitos previstos no número anterior pode 
ser utilizado o certificado digital do cartão de cidadão.

Artigo 4.º
Pedidos apresentados por advogados e solicitadores

Os pedidos apresentados por advogados e solicitadores 
devem fazer -se através da utilização de certificado digital 
que comprove a respectiva qualidade profissional.

Artigo 5.º
Elementos do pedido

Os elementos necessários à instrução do pedido que 
não tenham sido indicados no mesmo e que possam ser 
obtidos oficiosamente devem, sempre que possível, ser 
preenchidos pelos serviços.

Artigo 6.º
Envio de documentos

1 — Caso o pedido necessite de ser instruído com docu-
mentos, os mesmos devem ser correctamente digitalizados 
e integralmente apreensíveis.

2 — Os documentos enviados por quem tenha compe-
tência para a conferência de documentos com os respecti-
vos originais em formato papel têm o mesmo valor proba-
tório dos originais, desde que tenham sido correctamente 
digitalizados e sejam integralmente apreensíveis.

3 — Os documentos elaborados pelos cidadãos e envia-
dos para instrução de pedidos devem ser assinados através 
de assinatura electrónica qualificada.

4 — Os serviços de registo só podem exigir o envio 
dos documentos originais que instruem o processo quando 
se trate de documentos remetidos por cidadãos que não 
tenham sido elaborados e assinados nos termos previstos 
no número anterior e haja fundadas dúvidas sobre a sua 
autenticidade.

Artigo 7.º
Arquivo dos originais dos documentos

Os advogados e os solicitadores que enviem documen-
tos para instruir pedidos online de actos ou processos de 
registo civil ficam obrigados a arquivar os respectivos 
originais.
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Artigo 8.º
Validação do pedido

1 — O pedido online de actos e de processos de registo 
civil só é considerado validamente submetido após a emis-
são de um comprovativo electrónico que indique a data e 
a hora em que o pedido foi concluído.

2 — O comprovativo electrónico do pedido deve ser 
enviado ao interessado através de mensagem de correio 
electrónico e, sempre que possível, por short message 
service (sms).

Artigo 9.º
Pagamento

1 — Após a submissão electrónica do pedido é gerada 
automaticamente uma referência para pagamento dos en-
cargos devidos pelo processo, caso este não seja efectuado 
de imediato através de cartão de crédito.

2 — O pagamento dos encargos referidos no número 
anterior deve ser efectuado no prazo de quarenta e oito 
horas após a geração da referência para pagamento, sob 
pena de inutilização do pedido.

3 — Por despacho do presidente do IRN, I. P., podem 
ser previstas outras modalidades de pagamento dos en-
cargos devidos.

Artigo 10.º
Ordem de entrada dos processos e actos de registo civil

Os pedidos de actos e de processos de registo civil 
recebidos através do sítio referido do artigo 2.º entram na 
lista de trabalho da conservatória escolhida pela ordem da 
respectiva submissão.

Artigo 11.º
Diligências subsequentes

Após a confirmação do pagamento efectuado pelo in-
teressado, o serviço competente procede à apreciação do 
pedido, bem como às seguintes diligências subsequentes 
que se mostrem devidas:

a) Verificação do preenchimento dos pressupostos legais 
do acto ou processo pedido e, se for o caso, consulta das 
bases de dados do registo e identificação civil, solicita-
ção de prova testemunhal ou documental complementar e 
convocação dos requerentes ou seus representantes legais, 
sem prejuízo do disposto no artigo 5.º;

b) Promoção das restantes diligências previstas no Có-
digo do Registo Civil e legislação conexa para a tramitação 
do acto ou processo solicitado;

c) Prática do acto, decisão do processo ou convocação 
para a realização de acto ou diligência, a qual deve ser 
comunicada aos interessados através de correio electrónico 
e, sempre que possível, por short message service (sms), 
sem prejuízo de notificação postal nos casos legalmente 
previstos;

d) Disponibilização ao interessado de documento que 
deva ser emitido no final do processo.

Artigo 12.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos desde o dia 5 de 
Fevereiro de 2009.

Artigo 13.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Pelo Ministro da Justiça, João Tiago Valente Almeida 
da Silveira, Secretário de Estado da Justiça, em 4 de Junho 
de 2009. 

 MINISTÉRIOS DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 
DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL 
E DAS PESCAS.

Portaria n.º 655/2009
de 17 de Junho

Com fundamento no disposto no artigo 26.º e no n.º 1 do 
artigo 118.º do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, 
com a actual redacção.

Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Ourém;
Manda o Governo, pelos Ministros do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 
e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 
o seguinte:

1.º Pela presente portaria é criada a zona de caça muni-
cipal de Formigais (processo n.º 5246 -AFN), pelo período 
de seis anos, e transferida a sua gestão para o Clube de 
Caçadores de A Lura de Além da Ribeira, com o número 
de identificação fiscal 507609085 e sede na Rua do Campo 
de Tiro, 39, Enxofreira, 2305 -015 Além da Ribeira.

2.º Passam a integrar esta zona de caça os terrenos ci-
negéticos cujos limites constam da planta anexa à presente 
portaria e que dela faz parte integrante, sitos na freguesia de 
Formigais, município de Ourém, com a área de 960 ha.

3.º De acordo com o estabelecido no artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a actual redacção, 
os critérios de proporcionalidade de acesso dos caçadores a 
esta zona de caça compreendem as seguintes percentagens:

a) 30 %, relativamente aos caçadores referidos na alí-
nea a) do citado artigo 15.º;

b) 20 %, relativamente aos caçadores referidos na alí-
nea b) do citado artigo 15.º;

c) 30 %, relativamente aos caçadores referidos na alí-
nea c) do citado artigo 15.º;

d) 20 % aos demais caçadores, conforme é referido na 
alínea d) do citado artigo 15.º

4.º É estabelecida uma área em que não é permitida a 
actividade cinegética, devidamente assinalada na carto-
grafia anexa.

5.º As restantes condições de transferência de gestão 
encontram -se definidas no plano de gestão.

6.º A zona de caça criada pela presente portaria produz 
efeitos, relativamente a terceiros, com a instalação da res-
pectiva sinalização.

Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Terri-
tório e do Desenvolvimento Regional, Humberto Delgado 
Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente, 
em 5 de Junho de 2009. — Pelo Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Ascenso Luís 
Seixas Simões, Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Rural e das Florestas, em 9 de Junho de 2009. 
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 Portaria n.º 656/2009
de 17 de Junho

Pela Portaria n.º 123/97, de 21 de Fevereiro, foi conces-
sionada à Companhia das Lezírias, S. A., a zona de caça 
turística do Roubão, Braço de Prata e Outras (processo 
n.º 66 -AFN), situada no município de Benavente, e válida 
até 13 de Julho de 2009.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer a 
sua renovação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto no artigo 48.º e no n.º 1 do artigo 118.º, em con-
jugação com o estipulado na alínea a) do artigo 40.º do 
Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a actual 
redacção, manda o Governo, pelos Ministros do Ambiente, 
do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Re-
gional e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria é renovada, por um período 
de 12 anos, renovável automaticamente, a concessão desta 
zona de caça, abrangendo vários prédios rústicos sitos na 
freguesia de Samora Correia, município de Benavente, 
com a área de 8425 ha.

2.º A concessão de alguns terrenos incluídos em áreas 
classificadas poderá terminar, sem direito a indemnização, 
sempre que sejam introduzidas novas condicionantes por 
planos especiais de ordenamento do território ou obtidos 
dados que determinem a incompatibilidade da actividade 
cinegética com a conservação da natureza, até um máximo 
de 10  % da área total da zona de caça.

3.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 
14 de Julho de 2009.

Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional, Humberto 
Delgado Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do 
Ambiente, em 5 de Junho de 2009. — Pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 
Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 9 de Junho 
de 2009. 

 Portaria n.º 657/2009
de 17 de Junho

Pela Portaria n.º 243/2004, de 4 de Março, foi renovada 
até 23 de Agosto de 2009 a zona de caça associativa da 
Herdade do Espargueiro e Anexas (processo n.º 625 -AFN), 
situada no município de Mourão, concessionada ao Grupo 
de Caçadores do Espargueiro e Anexas.

Pela Portaria n.º 676/2007, de 5 de Junho, foram desa-
nexados da referida zona de caça vários prédios rústicos, 
tendo a mesma ficado com a área total de 1069 ha.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer a 
sua renovação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no dis-
posto no artigo 48.º, em conjugação com o estipulado na alí-
nea a) do artigo 40.º, e no n.º 1 do artigo 118.º do Decreto -Lei 
n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a actual redacção, manda 
o Governo, pelos Ministros do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional e da Agricul-
tura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria é renovada, por um período 
de seis anos, renovável automaticamente por um único e 
igual período, a concessão desta zona de caça, abrangendo 
vários prédios rústicos sitos na freguesia e município de 
Mourão, com a área de 1069 ha, conforme planta anexa à 
presente portaria e que faz dela parte integrante.

2.º São estabelecidas áreas de condicionamento total e 
parcial à actividade cinegética, devidamente assinaladas 
na cartografia anexa.

3.º A concessão de terrenos incluídos em áreas clas-
sificadas poderá terminar, sem direito a indemnização, 
sempre que sejam introduzidas novas condicionantes por 
planos especiais de ordenamento do território ou obtidos 
dados científicos que comprovem a incompatibilidade da 
actividade cinegética com a conservação da natureza, até 
um máximo de 10 % da área total da zona de caça.

4.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 24 
de Agosto de 2009.

Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Terri-
tório e do Desenvolvimento Regional, Humberto Delgado 
Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente, 
em 5 de Junho de 2009. — Pelo Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Ascenso Luís 
Seixas Simões, Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Rural e das Florestas, em 9 de Junho de 2009. 
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 Portaria n.º 658/2009
de 17 de Junho

Pela Portaria n.º 1237/2003, de 27 de Outubro, foi re-
novada até 15 de Julho de 2009 a zona de caça associativa 
da Herdade da Quixola e outras (processo n.º 1369 -AFN), 
situada no município de Elvas, concessionada à Associação 
de Caçadores da Herdade da Nave do Grou.

Pela Portaria n.º 967/2008, de 29 de Agosto, foram ane-
xados à referida zona de caça vários prédios rústicos, tendo 
a mesma ficado com a área total de 1277 ha.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer a 
sua renovação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto no artigo 48.º, em conjugação com o estipulado 
na alínea a) do artigo 40.º e no n.º 1 do artigo 118.º, do 
Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a actual 
redacção, manda o Governo, pelos Ministros do Ambiente, 
do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Re-
gional e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria é renovada, por um período 
de seis anos, a concessão desta zona de caça, abrangendo 
vários prédios rústicos sitos nas freguesias de Santa Eulália 
e São Vicente e Ventosa, município de Elvas, com a área 
de 1277 ha.

2.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 16 
de Julho de 2009.

Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Terri-
tório e do Desenvolvimento Regional, Humberto Delgado 
Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente, 
em 5 de Junho de 2009. — Pelo Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Ascenso Luís 
Seixas Simões, Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Rural e das Florestas, em 9 de Junho de 2009. 

 Portaria n.º 659/2009
de 17 de Junho

Pela Portaria n.º 932/2003, de 4 de Setembro, foi reno-
vada até 16 de Julho de 2009 a zona de caça turística da 
Herdade da Lagoa e Anexas (processo n.º 690 -AFN), situ-
ada no município de Montemor -o -Novo, concessionada à 
Sociedade Cinegética e Turística da Herdade da Lagoa, L.da

Veio agora a entidade gestora requerer a renovação e 
simultaneamente a anexação de outros prédios rústicos à 
citada zona de caça.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto nos artigos 11.º e 48.º, em conjugação com o esti-
pulado na alínea a) do artigo 40.º, e no n.º 1 do artigo 118.º 
do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a actual 
redacção, ouvido o Conselho Cinegético Municipal:

Manda o Governo, pelos Ministros do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 
e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 
o seguinte:

1.º É renovada, por um período de 12 anos e com efei-
tos a partir do dia 17 de Julho de 2009, a concessão desta 
zona de caça, abrangendo vários prédios rústicos sitos na 
freguesia de Cabrela, município de Montemor -o -Novo, 
com a área de 1333 ha.

2.º São anexados à presente zona de caça vários prédios 
rústicos sitos na mesma freguesia e município, com a área 
de 8 ha.

3.º Esta zona de caça, após a sua renovação e anexação 
dos terrenos acima referidos, ficará com a área total de 
1341 ha, conforme planta anexa à presente portaria e que 
dela faz parte integrante.

4.º A concessão de terrenos incluídos em áreas clas-
sificadas poderá terminar, sem direito a indemnização, 
sempre que sejam introduzidas novas condicionantes por 
planos especiais de ordenamento do território ou obtidos 
dados científicos que comprovem a incompatibilidade da 
actividade cinegética com a conservação da natureza, até 
um máximo de 10 % da área total da zona de caça.

5.º Esta anexação só produz efeitos, relativamente a 
terceiros, com a instalação da respectiva sinalização.

Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Terri-
tório e do Desenvolvimento Regional, Humberto Delgado 
Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente, 
em 5 de Junho de 2009. — Pelo Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Ascenso Luís 
Seixas Simões, Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Rural e das Florestas, em 9 de Junho de 2009. 

  

 Portaria n.º 660/2009
de 17 de Junho

Pela Portaria n.º 790/2003, de 13 de Agosto, foi renovada 
até 4 de Junho de 2009 a zona de caça turística do Monte 
Agudo (processo n.º 611 -AFN), situada no município de 
Moura, concessionada à Lebrinha — Caça e Pesca, L.da

Pelas Portarias n.os 1250 -A/2004 e 479/2007, respec-
tivamente de 24 de Setembro e de 19 de Abril, foram 
anexados e desanexados vários prédios rústicos, tendo a 
mesma ficado com a área de 1655 ha.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer a 
sua renovação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto no artigo 48.º, em conjugação com o estipulado 
na alínea a) do artigo 40.º e no n.º 1 do artigo 118.º, do 
Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 201/2005, de 
24 de Novembro, manda o Governo, pelos Ministros do 
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Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvol-
vimento Regional e da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria é renovada, por um período de 
10 anos, a concessão desta zona de caça, abrangendo vários 
prédios rústicos sitos nas freguesias de Amareleja e Santo 
Amador, município de Moura, com a área de 1656 ha, 
conforme planta anexa à presente portaria e que dela faz 
parte integrante.

2.º A concessão de terrenos incluídos em áreas clas-
sificadas poderá terminar, sem direito a indemnização, 
sempre que sejam introduzidas novas condicionantes por 
planos especiais de ordenamento do território ou obtidos 
dados científicos que comprovem a incompatibilidade da 
actividade cinegética com a conservação da natureza, até 
um máximo de 10 % da área total da zona de caça.

3.º São criadas as quatro áreas de condicionamento 
parcial à actividade cinegética, que a seguir se identificam:

a) Tipo A — área onde não é permitida a caça entre 
15 de Fevereiro e 31 de Julho;

b) Tipo B — área onde não é permitida a caça entre 
15 de Fevereiro e 31 de Julho, estando ainda limitada a 
jornada de caça entre 1 de Novembro e 15 de Fevereiro ao 
período que medeia entre as 9 e as 16 horas;

c) Tipo C — área onde, entre 1 de Novembro e 15 de 
Fevereiro, a jornada de caça está limitada ao período que 
medeia entre as 9 e as 16 horas;

d) Tipo D — área onde não é permitida a caça entre 1 de 
Dezembro e 31 de Julho, estando ainda limitada a jornada 
de caça entre 1 de Novembro e 1 de Dezembro ao período 
que medeia entre as 9 e as 16 horas.

4.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 
5 de Junho de 2009.

Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Terri-
tório e do Desenvolvimento Regional, Humberto Delgado 
Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente, 
em 5 de Junho de 2009. — Pelo Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Ascenso Luís 
Seixas Simões, Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Rural e das Florestas, em 9 de Junho de 2009. 

  

 Portaria n.º 661/2009
de 17 de Junho

Pela Portaria n.º 1421/2002, de 4 de Novembro, foi 
renovada a zona de caça turística da Herdade da Defesa 
da Bobadela de Baixo e outras (processo n.º 146 -AFN), 
situada no município do Alandroal.

Pela Portaria n.º 1037 -D/2004, de 12 de Agosto, foi a 
concessão da zona de caça acima referida transmitida para 
a Carvalho & Martins, S. A.

A entidade concessionária requereu a desanexação de 
um prédio rústico e, em simultâneo, veio João de Almeida 
Dias Coutinho requerer a concessão de uma zona de caça 
turística nos terrenos objecto da desanexação.

Assim:
Com base no disposto no artigo 46.º do Decreto -Lei 

n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a redacção que lhe 
foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 201/2005, de 24 de 
Novembro, e com fundamento no artigo 47.º, na alínea a) 
do artigo 40.º e ainda no n.º 1 do artigo 118.º, todos do 
diploma acima identificado e após audição do Conselho 
Cinegético Municipal do Alandroal no que respeita à con-
cessão da zona de caça turística, manda o Governo, pelos 
Ministros do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
do Desenvolvimento Regional e da Agricultura, do Desen-
volvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º É desanexado da zona de caça turística da Herdade 
da Defesa da Bobadela de Baixo e outras (processo n.º 146-
-AFN) o prédio rústico denominado Herdade da Defesa da 
Bobadela de Cima, sito na freguesia de Capelins, município 
do Alandroal, com a área de 530 ha, ficando a mesma com 
a área total de 992 ha, conforme planta anexa à presente 
portaria e que dela faz parte integrante.

2.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período 
de 12 anos, renovável automaticamente por um único e 
igual período, a João de Almeida Dias Coutinho, com o 
número de identificação fiscal 105569100 e sede na Her-
dade da Defesa do Abadel, apartado 39, 7100 Estremoz, 
a zona de caça turística da Herdade da Defesa do Abadel 
(processo n.º 4994 -AFN), englobando o prédio rústico 
denominado Herdade da Defesa da Bobadela de Cima, sito 
na freguesia de Capelins, município do Alandroal, com a 
área de 530 ha, conforme planta anexa à presente portaria 
e que dela faz parte integrante.

3.º A concessão de terrenos incluídos em áreas clas-
sificadas poderá terminar, sem direito a indemnização, 
sempre que sejam introduzidas novas condicionantes 
por planos especiais de ordenamento do território ou 
obtidos dados científicos que comprovem a incompa-
tibilidade da actividade cinegética com a conservação 
da natureza até ao máximo de 10 % da área total da 
zona de caça.

4.º A exclusão e a concessão previstas na presente por-
taria produzem efeitos relativamente a terceiros com a 
instalação da respectiva sinalização.

Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional, Humberto 
Delgado Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do 
Ambiente, em 5 de Junho de 2009. — Pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 
Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 9 de Junho 
de 2009. 
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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.º 662/2009

de 17 de Junho

Pela Portaria n.º 472/2008, de 20 de Junho, foi con-
cessionada à Associação de Caçadores da Planície a zona 
de caça associativa da Herdade do Trambolho (processo 
n.º 4888 -AFN), situada no município de Évora.

A concessionária requereu agora a anexação à referida 
zona de caça de um prédio rústico.

Assim:
Com fundamento no disposto no artigo 11.º e na alí-

nea a) do artigo 40.º do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de 
Agosto, com a actual redacção, e ouvido o Conselho Ci-
negético Municipal, manda o Governo, pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o 
seguinte:

1.º É anexado a esta zona de caça o prédio rústico deno-
minado Herdade do Seixinho, sito na freguesia de Nossa 
Senhora de Machede, município de Évora, com a área 
de 111 ha, ficando a mesma com a área total de 584 ha, 
conforme planta anexa à presente portaria e que dela faz 
parte integrante.

2.º A presente anexação só produz efeitos relativamente 
a terceiros com a instalação da respectiva sinalização.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Ru-
ral e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário 
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 
9 de Junho de 2009. 

  

 MINISTÉRIO DO TRABALHO 
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Portaria n.º 663/2009
de 17 de Junho

Os contratos colectivos de trabalho celebrados entre a 
AÇOMEFER — Associação Portuguesa dos Grossistas 
de Aços, Metais e Ferramentas e o SITESC — Sindicato 
de Quadros, Técnicos Administrativos, Serviços e Novas 
Tecnologias e outros e entre a Associação Portuguesa dos 
Comerciantes de Materiais de Construção e as mesmas 
associações sindicais, publicados, respectivamente, nos 
Boletins do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de De-
zembro de 2008, com rectificação publicada no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 2, de 15 de Janeiro de 2009 
e, n.º 1, de 8 de Janeiro de 2009, abrangem as relações de 
trabalho entre empregadores e trabalhadores representados 
pelas associações que os outorgaram.
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As associações subscritoras de ambas as convenções 
requereram a extensão dos CCT às relações de trabalho 
entre empregadores e trabalhadores não representados 
pelas associações outorgantes e que, no território nacional, 
se dediquem às mesmas actividades.

As convenções actualizam as tabelas salariais. O estudo 
de avaliação do impacte da extensão das tabelas salariais 
teve por base as retribuições efectivas praticadas no sec-
tor abrangido pelas convenções, apuradas pelos quadros 
de pessoal de 2006 e actualizadas com base no aumento 
percentual médio das tabelas salariais das convenções 
publicadas em 2007.

Os trabalhadores a tempo completo do sector abrangido 
pelas convenções, com exclusão dos praticantes e aprendi-
zes, são 9237, dos quais 2701 (29,2 %) auferem retribuições 
inferiores às das convenções, sendo que 1502 (16,3 %) 
auferem retribuições inferiores às das convenções em mais 
de 6,6 %. São as empresas dos escalões até 10 trabalhado-
res que empregam o maior número de trabalhadores com 
retribuições inferiores às convencionais.

As tabelas salariais das convenções prevêem retribui-
ções inferiores à retribuição mínima mensal garantida para 
o ano de 2009. No entanto, a retribuição mínima mensal 
garantida pode ser objecto de reduções relacionadas com 
o trabalhador, de acordo com o artigo 275.º do Código do 
Trabalho. Deste modo, as referidas retribuições apenas 
são objecto de extensão para abranger situações em que a 
retribuição mínima mensal garantida resultante da redução 
seja inferior àquelas.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre as empresas 
do sector de actividade abrangido pelas convenções, a 
extensão assegura para as tabelas salariais retroactividade 
idêntica à das convenções.

Atendendo a que os CCT regulam diversas condições 
de trabalho, procede -se à ressalva genérica de cláusulas 
que sejam contrárias a normas legais imperativas.

A extensão das convenções tem, no plano social, o 
efeito de uniformizar as condições mínimas de trabalho 
dos trabalhadores e, no plano económico, o de aproximar 
as condições de concorrência entre empresas do mesmo 
sector.

Tendo em consideração que não é viável proceder à 
verificação objectiva da representatividade das associações 
de empregadores outorgantes e, ainda, que os regimes 
das referidas convenções são substancialmente idênticos, 
procede -se, conjuntamente, à respectiva extensão.

Embora as convenções tenham área nacional, a extensão 
de convenções colectivas nas Regiões Autónomas compete 
aos respectivos Governos Regionais, pelo que a extensão 
apenas é aplicável no território do continente.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 14, de 15 de Abril 
de 2009, à qual não foi deduzida oposição por parte dos 
interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º
1 — As condições de trabalho constantes dos CCT entre 

a AÇOMEFER — Associação Portuguesa dos Grossistas 
de Aços, Metais e Ferramentas e o SITESC — Sindicato 
de Quadros, Técnicos Administrativos, Serviços e Novas 

Tecnologias e outros e entre a Associação Portuguesa dos 
Comerciantes de Materiais de Construção e as mesmas 
associações sindicais, publicados, respectivamente, nos 
Boletins do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de De-
zembro de 2008, com rectificação publicada no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 2, de 15 de Janeiro de 2009 e, 
n.º 1, de 8 de Janeiro de 2009, são estendidas, no território 
do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não fi-
liados nas associações de empregadores outorgantes das 
convenções que se dediquem ao comércio grossista de 
aços, tubos, metais, ferramentas, ferragens, máquinas-
-ferramentas e equipamentos industriais e agrícolas e ao 
comércio de materiais de construção e trabalhadores ao 
seu serviço, das profissões e categorias profissionais nelas 
previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filia-
dos nas associações de empregadores outorgantes que 
se dediquem às actividades referidas na alínea anterior e 
trabalhadores ao seu serviço, das profissões e categorias 
profissionais previstas nas convenções, não representados 
pelas associações sindicais outorgantes.

2 — Não são objecto de extensão as cláusulas contrárias 
a normas legais imperativas.

3 — As retribuições previstas nas tabelas salariais das 
convenções, inferiores à retribuição mínima mensal garan-
tida, apenas são objecto de extensão em situações em que 
sejam superiores à retribuição mínima mensal garantida 
resultante de redução relacionada com o trabalhador, de 
acordo com o artigo 275.º do Código do Trabalho.

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — As tabelas salariais produzem efeitos a partir de 

1 de Janeiro de 2008.
3 — Os encargos resultantes da retroactividade poderão 

ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de seis.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
José António Fonseca Vieira da Silva, em 4 de Junho de 
2009. 

 Portaria n.º 664/2009
de 17 de Junho

As alterações ao contrato colectivo de trabalho entre a 
APCOR — Associação Portuguesa de Cortiça e outra e a 
FETICEQ — Federação dos Trabalhadores das Indústrias 
Cerâmica, Vidreira, Extractiva, Energia e Química (pessoal 
fabril), publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 41, de 8 de Novembro de 2008, abrangem as relações de 
trabalho entre empregadores e trabalhadores representados 
pelas associações que as outorgaram.

As associações subscritoras requereram a extensão das 
alterações a todas as empresas que prossigam a actividade 
económica abrangida e aos trabalhadores ao seu serviço.

A convenção actualiza a tabela salarial. O estudo de 
avaliação do impacto da extensão da tabela salarial teve por 
base as retribuições efectivas praticadas no sector abran-
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gido pela convenção, apuradas pelos quadros de pessoal 
de 2006, actualizadas com base no aumento percentual 
médio das tabelas salariais das convenções publicadas no 
ano de 2007.

Os trabalhadores a tempo completo deste sector, com 
exclusão dos aprendizes, praticantes e do residual (que 
inclui o ignorado), são cerca de 6875, dos quais 4551 
(66,2 %) auferem retribuições inferiores às convencionais, 
sendo que 410 (6 %) auferem remunerações inferiores 
às da convenção em mais de 7,3 %. É nas empresas até 
10 trabalhadores e entre 51 e 200 trabalhadores que se 
encontra o maior número de trabalhadores com retribuições 
inferiores às da convenção.

As tabelas de remunerações mínimas da convenção 
contêm retribuições inferiores à retribuição mínima mensal 
garantida para o ano de 2009. No entanto, a retribuição 
mínima mensal garantida pode ser objecto de redução 
relacionada com o trabalhador, ao abrigo do artigo 275.º do 
Código do Trabalho. Deste modo, as referidas retribuições 
apenas são objecto de extensão para abranger situações em 
que a retribuição mínima mensal garantida resultante da 
redução seja inferior àquelas.

A convenção actualiza, ainda, outras prestações de con-
teúdo pecuniário como o subsídio de refeição e as refeições 
para motoristas e ajudantes em 2 %. Não se dispõe de 
dados estatísticos que permitam avaliar o impacto destas 
prestações. Considerando a finalidade da extensão e que as 
mesmas prestações foram objecto de extensões anteriores, 
justifica -se incluí -las na extensão.

Atendendo a que a convenção regula diversas condições 
de trabalho, procede -se à ressalva genérica de cláusulas 
contrárias a normas legais imperativas.

Foi publicado o aviso relativo à presente exten-
são no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 5, de 8 de 
Fevereiro de 2009, tendo sido deduzida oposição pela 
FEVICCOM — Federação Portuguesa dos Sindicatos 
da Construção, Cerâmica e Vidro, que invoca a existên-
cia de regulamentação colectiva específica e pretende a 
exclusão dos trabalhadores filiados nos sindicatos nela 
associados do âmbito da extensão. A federação sindical 
oponente celebra com as mesmas associações de em-
pregadores uma convenção colectiva de trabalho, cuja 
última publicação teve lugar no Boletim do Trabalho e 
Emprego, n.º 41, de 8 de Novembro de 2007, objecto de 
extensão. Considerando que assiste à oponente a defesa 
dos direitos e interesses dos trabalhadores que representa 
e que a portaria de extensão só pode ser emitida na falta 
de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho 
negocial, de acordo com o artigo 515.º do Código do Tra-
balho, procede -se à exclusão dos trabalhadores filiados 
em sindicatos nela inscritos.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre as empresas 
do sector de actividade abrangido, a extensão assegura para 
a tabela salarial e para as cláusulas de conteúdo pecuniário 
retroactividade idêntica à da convenção.

A extensão da convenção tem, no plano social, o efeito 
de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos 
trabalhadores e, no plano económico, o de aproximar 
as condições de concorrência entre empresas do mesmo 
sector.

Embora a convenção tenha área nacional, a extensão de 
convenções colectivas nas Regiões Autónomas compete 
aos respectivos Governos Regionais, pelo que a extensão 
apenas é aplicável no território do continente.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º
1 — As condições de trabalho constantes das alterações 

do contrato colectivo de trabalho entre a APCOR — Asso-
ciação Portuguesa de Cortiça e outra e a FETICEQ — Fe-
deração dos Trabalhadores das Indústrias Cerâmica, Vi-
dreira, Extractiva, Energia e Química (pessoal fabril), 
publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 41, de 
8 de Novembro de 2008, são estendidas, no território do 
continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não fi-
liados nas associações de empregadores outorgantes que 
exerçam a actividade corticeira e trabalhadores ao seu 
serviço das profissões e categorias profissionais nelas 
previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
nas associações de empregadores outorgantes que prossi-
gam a actividade referida na alínea anterior e trabalhadores 
ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais 
previstas na convenção, não representados pela associação 
sindical outorgante.

2 — As retribuições previstas nas tabelas de remune-
rações mínimas inferiores à retribuição mensal garantida 
para o ano de 2009 apenas são objecto de extensão nas 
situações em que sejam superiores à retribuição mínima 
mensal garantida resultante de redução relacionada com 
o trabalhador, de acordo com o artigo 275.º do Código do 
Trabalho.

3 — Não são objecto de extensão as cláusulas contrárias 
a normas legais imperativas.

4 — A presente extensão não se aplica aos trabalhadores 
filiados em sindicatos inscritos na FEVICCOM — Fede-
ração Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica 
e Vidro.

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — A tabela salarial e as cláusulas de conteúdo pecu-

niário previstas na convenção produzem efeitos desde 1 
de Junho de 2008.

3 — Os encargos resultantes da retroactividade podem 
ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de seis.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
José António Fonseca Vieira da Silva, em 4 de Junho de 
2009. 

 Portaria n.º 665/2009
de 17 de Junho

O contrato colectivo de trabalho entre a AGEFE — As-
sociação Empresarial dos Sectores Eléctrico, Electrodo-
méstico, Fotográfico e Electrónico e a FEPCES — Fede-
ração Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios 
e Serviços e outros, publicado no Boletim do Trabalho e 
Emprego, n.º 37, de 8 de Outubro de 2008, abrange as 
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relações de trabalho entre empregadores e trabalhadores 
representados pelas associações que as outorgaram que se 
dediquem ao comércio por grosso e ou à importação de 
material eléctrico, electrónico, informático, electrodomés-
tico, fotográfico ou de relojoaria e actividades conexas, 
incluindo serviços.

As associações subscritoras requereram a extensão do 
contrato colectivo de trabalho referido aos empregadores 
não filiados na associação outorgante e que no território 
nacional exerçam a mesma actividade e aos trabalhadores 
ao seu serviço representados pelas associações sindicais 
outorgantes.

Não foi possível proceder ao estudo de avaliação de 
impacte da extensão da tabela salarial por a convenção 
reduzir o número de níveis salariais. Contudo, com base 
no apuramento dos quadros de pessoal de 2005, verificou-
-se que no sector abrangido pela convenção existem 
11 043 trabalhadores, sendo 9200 a tempo completo, com 
exclusão de aprendizes e praticantes.

A convenção actualiza, ainda, outras prestações de con-
teúdo pecuniário como o subsídio de refeição (25 %), o 
abono para falhas (12,9 %), o subsídio de turno (13,3 %) 
e outras ajudas de custo (14,5 %). Não se dispõe de dados 
estatísticos que permitam avaliar o impacte destas pres-
tações. Considerando a finalidade da extensão e que as 
mesmas prestações foram objecto de extensões anteriores, 
justifica -se incluí -las na extensão.

Atendendo a que a convenção regula diversas condições 
de trabalho, procede -se à ressalva genérica de cláusulas 
contrárias a normas legais imperativas.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre as empresas 
do sector de actividade abrangido pela convenção, a ex-
tensão assegura para a tabela salarial e para as cláusulas 
de conteúdo pecuniário retroactividade idêntica à da con-
venção. No entanto as despesas de deslocação previstas 
no n.º 3 da cláusula 28.ª são excluídas da retroactividade 
por respeitarem a despesas já efectuadas.

Tendo em consideração a existência no sector de acti-
vidade da presente convenção de outras convenções co-
lectivas de trabalho outorgadas por diferente associação 
de empregadores, com âmbito parcialmente coincidente, 
assegura -se, na medida do possível, a uniformização do 
estatuto laboral em cada empresa.

Embora a convenção tenha área nacional, a extensão de 
convenções colectivas nas Regiões Autónomas compete 
aos respectivos Governos Regionais, pelo que a extensão 
apenas é aplicável no território do continente.

A extensão da convenção tem, no plano social, o efeito 
de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos tra-
balhadores e, no plano económico, o de aproximar as con-
dições de concorrência entre empresas do mesmo sector.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 8, de 28 de Fevereiro 
de 2009, à qual não foi deduzida oposição por parte dos 
interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º
1 — As condições de trabalho constantes do CCT en-

tre a AGEFE — Associação Empresarial dos Sectores 
Eléctrico, Electrodoméstico, Fotográfico e Electrónico 

e a FEPCES — Federação Portuguesa dos Sindicatos do 
Comércio, Escritórios e Serviços e outros, publicado no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 37, de 8 de Outubro 
de 2008, são estendidas no território do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não fi-
liados na associação de empregadores outorgante que se 
dediquem ao comércio por grosso e ou à importação de 
material eléctrico, electrónico, informático, electrodomés-
tico, fotográfico ou de relojoaria e actividades conexas, 
incluindo serviços, e trabalhadores ao seu serviço das pro-
fissões e categorias profissionais nele previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
na associação de empregadores outorgante que prossigam 
a actividade económica referida na alínea anterior e traba-
lhadores ao seu serviço das mesmas profissões e categorias 
profissionais não representados pelas associações sindicais 
outorgantes.

2 — Não são objecto de extensão as cláusulas contrárias 
a normas legais imperativas.

3 — O disposto no n.º 1 não é aplicável às empresas 
filiadas na Associação Portuguesa das Empresas do Sector 
Eléctrico e Electrónico.

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — A tabela salarial e as cláusulas de conteúdo pecuniá-

rio, com excepção das prestações previstas no n.º 3 da cláu-
sula 28.ª, produzem efeitos a partir de 1 de Julho de 2008.

3 — Os encargos resultantes da retroactividade poderão 
ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de cinco.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José 
António Fonseca Vieira da Silva, em 4 de Junho de 2009. 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Decreto-Lei n.º 145/2009
de 17 de Junho

A disciplina jurídica dos dispositivos médicos é re-
gida por um conjunto disperso de normas decorrentes do 
contínuo progresso técnico e científico e da necessidade 
de adaptar a legislação nacional às normas da União Eu-
ropeia.

A obrigação de proceder à transposição, para a ordem 
jurídica interna, da Directiva n.º 2007/47/CE, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro, que 
altera a Directiva n.º 90/385/CEE, do Conselho, de 20 de 
Junho, relativa à aproximação das legislações dos Estados 
membros respeitantes aos dispositivos médicos implan-
táveis activos, a Directiva n.º 93/42/CEE, do Conselho, 
de 14 de Junho, relativa aos dispositivos médicos, e a 
Directiva n.º 98/8/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 16 de Fevereiro, relativa à colocação de produtos 
biocidas no mercado, constitui a oportunidade de incluir 
no mesmo diploma o regime jurídico aplicável a todos os 
dispositivos médicos, incluindo os dispositivos médicos 
implantáveis activos.
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Dada a sua especificidade, e atendendo ao facto de 
não estarem abrangidos pela Directiva n.º 2007/47/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro, 
os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro conti-
nuam a ser objecto de disciplina autónoma, sem prejuízo 
da aplicação a estes dispositivos de algumas normas do 
presente decreto -lei.

O presente decreto -lei inclui igualmente as disposi-
ções específicas aplicáveis a dispositivos médicos fabri-
cados mediante a utilização de tecidos de origem animal, 
transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva 
n.º 2003/32/CE, da Comissão, de 23 de Abril, e disciplina 
também o Sistema Nacional de Vigilância de Dispositi-
vos Médicos, matérias até agora objecto de legislação 
autónoma.

Procedeu -se, ainda, à disciplina da investigação clínica 
de dispositivos médicos de acordo com as alterações in-
troduzidas pela Directiva n.º 2007/47/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro, e também 
através da adaptação dos princípios éticos constantes do 
regime jurídico dos ensaios clínicos de medicamentos de 
uso humano à investigação clínica de dispositivos médicos.

Através do presente decreto -lei, o exercício da activi-
dade de fabrico e distribuição por grosso de dispositivos 
médicos passa a estar sujeito à notificação à autoridade 
competente e à obrigação de o interessado dispor de res-
ponsável técnico que assegure a qualidade das actividades 
desenvolvidas e de instalações e equipamentos adequados, 
de modo a garantir a manutenção dos requisitos de segu-
rança e desempenho dos dispositivos.

Prevê -se também a aprovação por portaria do Ministro 
da Saúde dos requisitos mínimos relativos ao fabrico de 
dispositivos médicos e também das regras relativas às 
boas práticas de distribuição por grosso de dispositivos 
médicos.

Ao proceder à transposição, para a ordem jurídica in-
terna, da Directiva n.º 2007/47/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 5 de Setembro, o presente decreto -lei 
acolhe os objectivos que presidiram à aprovação desta 
directiva.

Assim, é assegurada a coerência na interpretação e na 
aplicação, aos dispositivos médicos implantáveis activos 
do quadro jurídico relacionado com aspectos como os 
mandatários, o banco de dados europeu, as medidas de 
protecção da saúde e o âmbito de aplicação do diploma, 
no que se refere aos dispositivos que integram derivados 
do sangue ou do plasma humanos. Pretende -se também 
uma aplicação mais consistente das medidas em matéria de 
protecção da saúde, de modo a garantir, em particular, que 
os dispositivos médicos não constituem um perigo para a 
segurança ou a saúde dos doentes aquando da sua utilização.

São, também, acolhidos os objectivos de esclarecer que 
o software, por si só, é um dispositivo médico, quando 
especificamente destinado pelo fabricante a ser utilizado 
para uma ou várias finalidades médicas estabelecidas 
na definição de dispositivo médico; de assegurar que o 
reprocessamento de dispositivos médicos não constitui 
um perigo para a segurança ou para a saúde dos doentes 
através da clarificação da definição da expressão «uso 
único», e do estabelecimento de rotulagem e instruções de 
utilização uniformes; de clarificação de que, de um modo 
geral, são exigidos dados clínicos relativamente a todos 
os dispositivos, independentemente da sua classe de risco; 
de previsão da possibilidade de centralizar os dados relati-
vos às investigações clínicas no banco de dados europeu.

Prevê -se, ainda, a possibilidade de os fabricantes de 
dispositivos estéreis, ou de dispositivos com função de 
medição da classe I, usarem o módulo completo de garantia 
de qualidade no âmbito da avaliação da conformidade, a 
fim de lhes facultar uma maior flexibilidade na escolha 
dos módulos de conformidade.

No caso dos dispositivos implantáveis, o período de 
arquivo de documentos é aumentado para, pelo menos, 
15 anos.

O fabricante que não disponha de sede social na União 
Europeia fica obrigado a designar, para cada dispositivo, 
um único mandatário que o represente, de modo a asse-
gurar que as autoridades competentes o possam interpelar, 
relativamente a questões relacionadas com a conformidade 
dos dispositivos.

Em matéria de transparência, é assegurado o acesso, 
por parte de qualquer interessado ou do público, a deter-
minadas informações relativas aos dispositivos médicos e 
à respectiva conformidade com as disposições do presente 
decreto -lei, em especial as informações relativas ao registo, 
aos relatórios de vigilância e aos certificados.

Ainda é imposta ao fabricante a obrigação de, nos 
requisitos essenciais, ter em devida conta a concepção 
ergonómica e dar mais relevo ao nível de formação e de 
conhecimentos dos utilizadores, nomeadamente dos uti-
lizadores não profissionais, devendo o fabricante dar des-
taque particular às consequências da utilização indevida 
do produto e aos seus efeitos adversos no corpo humano. 
A validação do software no domínio dos dispositivos mé-
dicos, em conformidade com o estado da técnica, é imposta 
como um requisito essencial, sendo também imposta ao 
fabricante a obrigação de demonstrar que aplica os contro-
los adequados aos terceiros a que recorre para a realização, 
em seu nome, da concepção e do fabrico de dispositivos, 
de forma a continuar a assegurar o funcionamento eficaz 
do sistema de qualidade.

São também clarificadas as actividades e competências 
dos organismos notificados e da autoridade competente no 
âmbito da avaliação de dispositivos que exija a intervenção 
das autoridades competentes em matéria de medicamentos 
e derivados do sangue humano.

O organismo notificado fica sujeito à obrigação de, 
quando executa as suas funções ao abrigo dos módulos 
de garantia de qualidade e de verificação da conformidade 
para todas as classes de dispositivos, analisar a documen-
tação da concepção do dispositivo médico em causa, a fim 
de garantir que o fabricante cumpre as disposições aplicá-
veis, devendo a profundidade e extensão desta análise ser 
proporcional à classe de risco do dispositivo, à novidade 
do tratamento previsto, ao grau de intervenção, à novidade 
da tecnologia ou dos materiais de construção, bem como à 
complexidade da concepção ou da tecnologia. Esta análise 
pode ser efectuada tomando um exemplo representativo 
da documentação da concepção de um ou vários tipos 
de dispositivos que estejam a ser fabricados, devendo as 
análises posteriores, em especial a avaliação de alterações 
da concepção que possam afectar a conformidade com os 
requisitos essenciais, fazer parte integrante das actividades 
de supervisão levadas a efeito pelo organismo notificado.

É eliminada a incoerência nas regras de classificação 
que tinha por consequência a ausência de classificação dos 
dispositivos invasivos dos orifícios do corpo destinados 
a ser ligados a um dispositivo médico activo da classe I e 
são reclassificados na classe IIb os dispositivos destinados 
a desinfectar dispositivos invasivos.
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Em conformidade com os requisitos essenciais em ma-
téria de concepção e de fabrico dos dispositivos médicos é 
imposta aos fabricantes a obrigação de evitar a utilização de 
substâncias que possam comprometer a saúde dos doentes, 
em particular substâncias carcinogénicas, mutagénicas ou 
tóxicas para a reprodução e de, se for caso disso, visar o 
desenvolvimento de substâncias ou produtos alternativos 
que apresentem um menor potencial de risco.

Entendeu -se também aplicar, desde já, aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, as disposições do pre-
sente decreto -lei relativas a vigilância, fabrico, distribuição 
por grosso, publicidade, confidencialidade e fiscalização, 
atendendo a que estas normas são transversais.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Re-
giões Autónomas.

Foi ouvida a Comissão Nacional de Protecção de Dados.
Foi promovida a audição do Conselho Nacional do 

Consumo.
Foram ouvidas, a título facultativo, a Federação Nacio-

nal das Cooperativas de Consumidores, a União Geral de 
Consumidores e a Associação Portuguesa para a Defesa 
do Consumidor.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto

O presente decreto -lei estabelece as regras a que devem 
obedecer a investigação, o fabrico, a comercialização, a 
entrada em serviço, a vigilância e a publicidade dos disposi-
tivos médicos e respectivos acessórios, adiante designados 
por dispositivos, transpondo para a ordem jurídica interna 
a Directiva n.º 2007/47/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Setembro.

Artigo 2.º
Âmbito

1 — Ficam sujeitos às disposições do presente decreto-
-lei todos os dispositivos médicos e respectivos acessórios, 
sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2 — O presente decreto -lei aplica -se ainda aos dispo-
sitivos que:

a) Incluam como parte integrante qualquer substância 
que, se utilizada separadamente, se considere medica-
mento, na acepção do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de 
Agosto, e que possa afectar o corpo humano através de 
uma acção acessória à do dispositivo;

b) Incluam, como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja susceptível de ser 
considerada como um constituinte de um medicamento 
ou um medicamento derivado do sangue ou do plasma 
humanos, na acepção do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto, e que possa ter efeitos sobre o corpo hu-
mano através de uma acção acessória à do dispositivo, a 
seguir designada «substância derivada do sangue humano»;

c) Se destinem a administrar um medicamento, sem 
prejuízo da aplicação a este último do regime jurídico dos 
medicamentos de uso humano.

3 — O presente decreto -lei não se aplica:

a) Aos dispositivos para diagnóstico in vitro, sem pre-
juízo do disposto nos artigos 66.º a 68.º;

b) Aos medicamentos abrangidos pelo Decreto -Lei 
n.º 176/2006, de 30 de Agosto, devendo, para decidir sobre 
se um determinado produto cai no âmbito desse regime ou 
no âmbito do presente decreto -lei, ter -se especial atenção 
ao principal modo de acção do produto;

c) Aos dispositivos destinados a administrar um medi-
camento, colocados no mercado de tal forma que o dis-
positivo e o medicamento constituam um único produto 
integrado destinado a ser utilizado exclusivamente nessa 
associação e que não possa ser reutilizado, a que é aplicável 
o Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto;

d) Aos produtos cosméticos e de higiene corporal;
e) Ao plasma e sangue humanos, aos produtos do sangue 

humano ou às células sanguíneas de origem humana, ou 
aos dispositivos que no momento da colocação no mer-
cado contenham tais produtos de sangue, plasma e células, 
com excepção dos dispositivos referidos na alínea b) do 
número anterior;

f) Aos órgãos, tecidos ou células de origem humana ou 
a produtos que contenham tecidos ou células de origem 
humana ou que deles derivem, com excepção dos dispo-
sitivos referidos na alínea b) do número anterior;

g) Aos órgãos, tecidos ou células de origem animal, 
excepto se se tratarem de tecidos de origem animal tor-
nados não viáveis, ou de produtos não viáveis derivados 
de tecidos de origem animal, utilizados no fabrico de dis-
positivos.

4 — Aos dispositivos referidos na alínea c) do número 
anterior são aplicáveis os requisitos essenciais previstos no 
anexo I do presente decreto -lei, do qual faz parte integrante, 
relativamente aos aspectos de segurança e desempenho.

5 — Os dispositivos destinados pelo fabricante a ser 
utilizados em conformidade com as disposições relativas 
aos equipamentos de protecção individual e com o presente 
decreto -lei, devem igualmente cumprir os requisitos rele-
vantes em matéria de preservação da saúde e de segurança 
previstos no Decreto -Lei n.º 128/93, de 22 de Abril, alte-
rado pelo Decreto -Lei n.º 139/95, de 14 de Junho, e pelo 
Decreto -Lei n.º 374/98, de 24 de Novembro, que procede 
à transposição da Directiva n.º 89/686/CEE, do Conselho, 
de 21 de Dezembro.

6 — O presente decreto -lei constitui um diploma es-
pecífico na acepção do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 325/2007, de 28 de Setembro, relativo à compatibili-
dade electromagnética dos equipamentos.

7 — O presente decreto -lei não prejudica a aplicação dos 
Decretos -Leis n.os 165/2002, de 17 de Julho, e 167/2002, 
de 18 de Julho, relativos à protecção contra radiações ioni-
zantes, nem do Decreto -Lei n.º 180/2002, de 8 de Agosto, 
relativo à protecção da saúde das pessoas contra os perigos 
resultantes de radiações ionizantes em exposições radioló-
gicas médicas, que procedem à transposição das Directivas 

n.os 96/29/Euratom e 97/43/Euratom, do Conselho, de 13 de 
Maio, e 30 de Junho, respectivamente.

8 — As obrigações que resultam do presente decreto -lei, 
para os fabricantes, aplicam -se igualmente à pessoa singu-
lar ou colectiva que monta, acondiciona, executa, renova, 
remodela, altera o tipo ou rotula um ou vários produtos 
prefabricados ou destinados a um dispositivo com vista à 
sua colocação no mercado em seu próprio nome.
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9 — O disposto no número anterior não se aplica às 
entidades que, não sendo fabricantes, montem ou adaptem a 
um doente específico dispositivos já colocados no mercado, 
em conformidade com a respectiva finalidade.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente decreto -lei, entende -se por:
a) «Acção correctiva de segurança» a acção desenvol-

vida pelo fabricante, para reduzir o risco de morte ou dete-
rioração grave do estado de saúde, decorrente da utilização 
de um dispositivo médico, que se encontra colocado no 
mercado, a qual pode consistir na devolução, modificação, 
troca ou destruição de dispositivos médicos ou em infor-
mação sobre a utilização de dispositivos médicos e deve 
ser comunicada através de um aviso de segurança;

b) «Acessório» o artigo que, embora não sendo um 
dispositivo, seja especificamente destinado pelo respectivo 
fabricante a ser utilizado em conjunto com um dispositivo, 
de forma a permitir a sua utilização de acordo com a utili-
zação do dispositivo prevista pelo fabricante;

c) «Acontecimento adverso» qualquer manifestação 
clínica desfavorável, independentemente da existência de 
relação causal com o dispositivo;

d) «Acontecimento adverso grave» o acontecimento 
adverso que conduz à morte ou conduza a uma deterioração 
grave do estado da saúde;

e) «Ameaça grave para a saúde pública» qualquer ocor-
rência que resulte num risco iminente de mortes múlti-
plas num curto intervalo de tempo, deterioração grave do 
estado de saúde ou doença grave, que requer uma acção 
imediata, uma vez que existe um potencial risco para a 
saúde pública;

f) «Autoridade competente» o INFARMED — Autori-
dade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., 
adiante designado por INFARMED, I. P.;

g) «Aviso de segurança» o documento redigido em lín-
gua portuguesa elaborado pelo fabricante, ou por um seu 
representante, para fornecer informação aos utilizadores do 
dispositivo médico, relativamente a uma acção correctiva 
de segurança;

h) «Boas práticas para investigação clínica» o conjunto 
de requisitos normativos reconhecidos a nível internacional 
que devem ser respeitados na concepção e na realiza-
ção das investigações clínicas, nomeadamente a norma 
EN ISO 14155, e subsequentes revisões;

i) «Brochura do investigador» a compilação da informa-
ção clínica e não clínica relativa ao dispositivo sob inves-
tigação relevante para a investigação em seres humanos;

j) «Centro de investigação, local da investigação» a 
instituição ou local de realização da investigação clínica;

k) «Colocação no mercado» a primeira colocação à dis-
posição, gratuita ou não, de um dispositivo não destinado 
a investigações clínicas com vista à sua distribuição e, ou, 
utilização no mercado comunitário, independentemente de 
se tratar de um dispositivo novo ou renovado;

l) «Comissões de ética para a saúde» as entidades cria-
das pelo Decreto -Lei n.º 97/95, de 10 de Maio, às quais 
compete emitir o parecer previsto na presente lei;

m) «Consentimento livre e esclarecido» a decisão, ex-
pressa mediante declaração obrigatoriamente reduzida a 
escrito, datada e assinada, de participar numa investiga-
ção clínica, tomada livremente por uma pessoa dotada 
de capacidade para dar o seu consentimento ou, na falta 

daquela capacidade, pelo seu representante legal, após ter 
sido devidamente informada sobre a natureza, o alcance, 
as consequências e os riscos do ensaio e ter recebido do-
cumentação adequada; e que inclui o consentimento dado 
oralmente, excepcionalmente, na presença de duas teste-
munhas, se o declarante não estiver em condições de dar 
o seu consentimento por escrito;

n) «Dados clínicos» a informação relativa à segurança 
ou ao desempenho, obtida a partir da utilização de um 
dispositivo, proveniente de:

i) Investigação clínica do dispositivo em questão; ou
ii) Investigação clínica, ou outros estudos constantes 

da literatura científica, de um dispositivo similar cuja 
equivalência com o dispositivo em questão possa ser de-
monstrada; ou

iii) Relatórios, publicados ou não, sobre outras experiên-
cias clínicas, quer com o dispositivo em questão quer com 
um dispositivo similar cuja equivalência com o dispositivo 
em questão possa ser demonstrada;

o) «Dano indirecto» o dano que pode ocorrer como 
consequência de uma decisão médica, com base na in-
formação ou resultados obtidos através da utilização de 
um dispositivo médico, de acordo com as instruções do 
fabricante;

p) «Desempenho» o comportamento que o dispositivo 
demonstra durante a sua utilização de acordo com as ins-
truções de utilização fornecidas pelo fabricante;

q) «Deterioração grave do estado de saúde» a situação 
clínica em que existe:

i) Doença ou lesão que ameace a vida;
ii) Incapacidade permanente de uma estrutura ou função 

corporal;
iii) Necessidade de hospitalização, ou prolongamento 

de hospitalização, ou intervenção médica ou cirúrgica 
para prevenir doença ou lesão que ameace a vida ou para 
prevenir a incapacidade permanente nas funções ou es-
truturas do corpo;

iv) Sofrimento ou morte fetal, anomalia congénita ou 
má -formação à nascença;

r) «Dispositivo de uso único», o dispositivo destinado 
a ser utilizado uma única vez num único doente;

s) «Dispositivo feito por medida» qualquer dispositivo 
médico fabricado especificamente de acordo com a pres-
crição médica, sob a responsabilidade do prescritor, com 
indicação de características de concepção específicas e que 
se destine a ser como tal exclusivamente utilizado num 
doente determinado, não sendo considerados os dispositi-
vos fabricados de acordo com métodos de fabrico contínuo 
ou em série, que careçam de adaptação para satisfazerem 
os requisitos específicas do médico ou de qualquer outro 
utilizador profissional;

t) «Dispositivo médico» qualquer instrumento, apare-
lho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 
isoladamente ou em combinação, incluindo o software 
destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especifica-
mente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja 
necessário para o bom funcionamento do dispositivo mé-
dico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 
seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 
ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada 
por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado 
em seres humanos para fins de:
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i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou ate-
nuação de uma doença;

ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou com-
pensação de uma lesão ou de uma deficiência;

iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de 
um processo fisiológico;

iv) Controlo da concepção;

u) «Dispositivo médico activo» qualquer dispositivo 
médico cujo funcionamento depende de uma fonte de 
energia eléctrica, ou outra não gerada directamente pelo 
corpo humano ou pela gravidade, e que actua por conver-
são dessa energia, não sendo considerados como tal os 
dispositivos destinados a transmitir energia, substâncias 
ou outros elementos entre um dispositivo médico activo e 
o doente, sem qualquer modificação significativa e sendo 
que o software, por si só, é considerado um dispositivo 
médico activo;

v) «Dispositivo médico implantável activo» qualquer 
dispositivo médico activo que seja concebido para ser total 
ou parcialmente introduzido através de uma intervenção 
cirúrgica ou médica no corpo humano ou por intervenção 
médica num orifício natural, e destinado a ficar implantado;

x) «Dispositivo para diagnóstico in vitro»:
i) Qualquer dispositivo médico que consista num rea-

gente, produto reagente, calibrador, material de controlo, 
conjunto, instrumento, aparelho, equipamento ou sistema 
utilizado isolada ou conjuntamente destinado pelo fabri-
cante a ser utilizado in vitro para a análise de amostras 
provenientes do corpo humano, incluindo sangue e tecidos 
doados, exclusiva ou principalmente com o objectivo de 
obter dados relativos ao estado fisiológico ou patológico, 
a anomalias congénitas, à determinação da segurança e 
compatibilidade com potenciais receptores, ou ao controlo 
de medidas terapêuticas;

ii) Os recipientes para amostras, entendendo -se como 
tal os dispositivos, em vácuo ou não, especialmente desti-
nados pelo fabricante a conter e a preservar directamente 
amostras provenientes do corpo humano para efeitos de 
realização de um estudo de diagnóstico in vitro;

iii) Os produtos destinados a utilizações genéricas em 
laboratório, desde que, pelas suas características, sejam 
especificamente destinados pelo fabricante a exames de 
diagnóstico in vitro;

z) «Dispositivo para investigações clínicas» qualquer 
dispositivo destinado a ser utilizado por um investigador, 
num centro de investigação, com vista a ser submetido às 
investigações referidas no n.º 13 do anexo XVI do presente 
decreto -lei, do qual faz parte integrante, num ambiente clínico 
e humano adequado, sendo equiparado a médico da especia-
lidade, para efeito da realização das investigações clínicas, 
qualquer pessoa que, dadas as suas qualificações profissio-
nais, esteja autorizada a efectuar as referidas investigações;

aa) «Distribuição por grosso» a actividade de abasteci-
mento, posse, armazenagem ou fornecimento de dispositi-
vos médicos destinados à revenda ou utilização em serviços 
médicos, unidades de saúde, farmácias e outros locais de 
venda ao público, excluindo o fornecimento ao público;

bb) «Entrada em serviço» a fase em que um dispositivo 
se encontra à disposição do utilizador final ou, no caso dos 
dispositivos médicos implantáveis activos, à disposição 
do corpo médico para implantação, como estando pronto 
para a primeira utilização no mercado comunitário, em 
conformidade com a respectiva finalidade;

cc) «Fabricante» a pessoa singular ou colectiva respon-
sável pela concepção, fabrico, acondicionamento e rotula-
gem de um dispositivo médico, com vista à sua colocação 
no mercado sob o seu próprio nome, independentemente de 
as referidas operações serem efectuadas por essa pessoa, 
ou por terceiros por sua conta;

dd) «Finalidade» a utilização a que o dispositivo se 
destina, de acordo com as indicações fornecidas pelo fa-
bricante no rótulo, instruções e, ou, material promocional;

ee) «Grupo genérico de dispositivos» o conjunto de 
dispositivos apresentando finalidades de utilização iguais 
ou semelhantes, ou com tecnologia comum, que permitam 
classificá -los de uma forma genérica, não reflectindo ca-
racterísticas específicas;

ff) «Incidente» qualquer ocorrência adversa ou indese-
jável que seja susceptível de causar a morte, a deterioração 
do estado de saúde, ou ainda risco para a saúde do doente, 
do utilizador ou para a saúde pública, ou ainda outra que a 
experiência demonstre dever ser notificada e em que exista 
uma suspeita de nexo de causalidade entre a ocorrência e 
a utilização do dispositivo médico;

gg) «Investigação clínica» qualquer estudo sistemático 
em seres humanos planeado e concebido com o objectivo 
de verificar a segurança e, ou, o desempenho de um dis-
positivo especifico;

hh) «Investigador» um médico ou outra pessoa que 
exerça profissão reconhecida em Portugal para o exercício 
da actividade da investigação devido às habilitações cien-
tíficas e à experiência na prestação de cuidados a doentes 
que a mesma exija, que se responsabiliza pela realização 
da investigação clínica no centro de investigação;

ii) «Mandatário» a pessoa singular ou colectiva, estabe-
lecida na União Europeia, que, tendo sido expressamente 
designada pelo fabricante, aja e possa ser interpelada pelas 
autoridades e instâncias da União Europeia em nome do 
fabricante no que respeita às obrigações deste, nos termos 
do presente decreto -lei;

jj) «Organismo notificado» o organismo designado para 
avaliar e verificar a conformidade dos dispositivos com 
os requisitos exigidos no presente decreto -lei, bem como 
aprovar, emitir e manter os certificados de conformidade;

ll) «Participante» a pessoa que participa numa inves-
tigação clínica, quer como receptor do dispositivo sob 
investigação, quer para efeitos de controlo;

mm) «Plano de investigação clínica» o documento 
que descreve a justificação, os objectivos, a concepção, 
a metodologia, a monitorização, os aspectos estatísticos, 
a organização e a condução de uma investigação, assim 
como o arquivo dos respectivos registos;

nn) «Relatório de tendência» o tipo de relatório a usar 
pelo fabricante, quando existe um aumento significativo 
nos acontecimentos adversos, que não são considerados 
normalmente incidentes, e para os quais foram predefi-
nidos níveis de acção que determinam a necessidade de 
notificação;

oo) «Relatório final de investigação clínica» a descrição, 
os resultados e a avaliação da investigação clínica, após 
a sua conclusão;

pp) «Relatório sumário periódico» o tipo de relatório, 
previamente acordado entre o fabricante e a autoridade 
competente, utilizado para notificar incidentes com o 
mesmo dispositivo, de uma forma consolidada, quando 
a causa do incidente já é perfeitamente conhecida ou já 
foi implementada a acção correctiva de segurança ade-
quada;
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qq) «Subcategoria de dispositivos» o conjunto de dis-
positivos que tenham áreas comuns de utilização prevista 
ou tecnologia comum.

Artigo 4.º
Classificação

1 — Os dispositivos são integrados nas classes I, IIa, IIb 
e III, tendo em conta a vulnerabilidade do corpo humano e 
atendendo aos potenciais riscos decorrentes da concepção 
técnica e do fabrico, sendo a sua classificação realizada 
nos termos previstos no anexo IX do presente decreto -lei, 
do qual faz parte integrante.

2 — Em caso de litígio entre um fabricante e um orga-
nismo notificado nacional quanto à aplicação das regras 
de classificação, a questão é submetida à decisão da au-
toridade competente.

3 — As regras de classificação constantes do anexo IX 
do presente decreto -lei, que dele faz parte integrante, de-
vem ser adaptadas em função do progresso técnico ou das 
informações entretanto disponíveis, por intermédio do 
sistema de vigilância dos dispositivos médicos previsto 
nos artigos 27.º e 28.º

4 — O presente artigo não se aplica aos dispositivos 
médicos implantáveis activos.

CAPÍTULO II

Requisitos para a colocação no mercado e presunção 
da conformidade

Artigo 5.º
Requisitos para a colocação no mercado

1 — Só podem ser colocados no mercado e entrar em 
serviço os dispositivos que cumulativamente:

a) Satisfaçam os requisitos essenciais estabelecidos no 
anexo I do presente decreto -lei, do qual faz parte integrante, 
ou, tratando -se de dispositivos médicos implantáveis acti-
vos, no anexo X do presente decreto -lei, do qual faz parte 
integrante, quando correctamente entregues e instalados, 
mantidos e utilizados de acordo com a respectiva finali-
dade;

b) Ostentem a marcação CE, nos termos do artigo 7.º;
c) Tenham sido objecto de uma avaliação de conformi-

dade, nos termos do artigo 8.º

2 — Sempre que exista um risco relevante, os dispo-
sitivos que sejam igualmente máquinas na acepção da 
alínea a) do artigo 2.º da Directiva 2006/42/CE do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa 
às máquinas, devem obedecer igualmente aos requisitos 
essenciais em matéria de saúde e segurança enunciados no 
anexo I dessa directiva, na medida em que esses requisitos 
essenciais em matéria de saúde e segurança sejam mais 
específicos do que os requisitos essenciais enunciados no 
anexo I do presente decreto -lei, do qual faz parte integrante, 
ou, tratando -se de dispositivos médicos implantáveis acti-
vos, no anexo X do presente decreto -lei, do qual faz parte 
integrante.

3 — Os dispositivos destinados à investigação clínica 
podem ser colocados à disposição dos investigadores, 
desde que preencham as condições estabelecidas no pre-
sente decreto -lei.

4 — Os dispositivos feitos por medida podem ser co-
locados no mercado e entrar em serviço desde que preen-
cham as condições previstas no artigo 8.º em conjugação 
com o anexo VIII do presente decreto -lei, do qual faz parte 
integrante, ou, tratando -se de dispositivos médicos implan-
táveis activos, em conjugação com o anexo XV do presente 
decreto -lei, do qual faz parte integrante, devendo os dispo-
sitivos das classes IIa, IIb e III e os dispositivos médicos im-
plantáveis activos ser acompanhados da declaração referida 
nesses anexos, a qual é facultada ao doente em questão, 
identificado por nome ou, quando manifeste vontade nesse 
sentido, por acrónimo ou código numérico.

5 — No âmbito de feiras industriais, exposições e outras 
demonstrações, é permitida a apresentação de dispositi-
vos, ainda que não obedeçam aos requisitos constantes do 
presente decreto -lei, desde que devidamente assinalada 
a sua não conformidade, bem como a impossibilidade 
da sua colocação no mercado e em serviço, antes de se 
encontrarem em conformidade.

6 — A rotulagem e as instruções de utilização de quais-
quer dispositivos devem apresentar -se redigidas na língua 
portuguesa e respeitar o disposto no n.º 13 do anexo I do 
presente decreto -lei, do qual faz parte integrante, ou, no 
caso dos dispositivos médicos implantáveis activos, nos 

n.os 17, 18 e 19 do anexo X do presente decreto -lei, do qual 
faz parte integrante, independentemente de se destinarem 
ou não a uma utilização profissional.

7 — Sem prejuízo do disposto no n.º 6, a rotulagem e 
instruções de utilização podem igualmente ser redigidas 
noutras línguas.

Artigo 6.º
Presunção da conformidade

1 — Presumem -se em conformidade com os requisitos 
essenciais estabelecidos no anexo I do presente decreto -lei, 
do qual faz parte integrante, ou, tratando -se de dispositivos 
médicos implantáveis activos, no anexo X do presente 
decreto -lei, do qual faz parte integrante, os dispositivos 
que obedeçam ao disposto nas normas harmonizadas cujas 
referências tenham sido publicadas no Jornal Oficial da 
União Europeia.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, 
entende -se que a remissão para as normas harmoniza-
das abrange igualmente as monografias da Farmacopeia 
Europeia, nomeadamente quanto às suturas cirúrgicas e 
à interacção entre medicamentos e os materiais que os 
contenham cujas referências tenham sido publicadas no 
Jornal Oficial da União Europeia.

CAPÍTULO III

Marcação CE e procedimentos de avaliação 
da conformidade

Artigo 7.º
Marcação CE

1 — Os dispositivos, com excepção dos feitos por me-
dida e dos destinados a investigações clínicas, que este-
jam conformes com os requisitos essenciais referidos no 
artigo 5.º devem ostentar a marcação CE, a qual obedece 
aos requisitos previstos no anexo XVII do presente decreto-
-lei, do qual faz parte integrante.
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2 — A marcação CE deve ser aposta pelo fabricante 
de modo visível, legível e indelével no dispositivo ou 
embalagem que assegura a esterilização, se praticável e 
adequado, bem como nas instruções de utilização e na 
embalagem comercial.

3 — Tratando -se de dispositivos médicos implantáveis 
activos, a marcação CE deve ser aposta pelo fabricante 
de modo visível, legível e indelével na embalagem que 
assegura a esterilização e, se praticável e adequado, na 
embalagem comercial, caso esta exista, bem como nas 
instruções de utilização.

4 — A marcação CE deve ser acompanhada do número 
de identificação atribuído ao organismo notificado respon-
sável pela realização dos procedimentos de avaliação da 
conformidade.

5 — Sempre que os dispositivos sejam objecto de outras 
regulamentações relativas a outros aspectos que também 
prevejam a aposição da marcação CE, esta indica que 
os dispositivos correspondem igualmente às disposições 
dessas outras regulamentações.

6 — Se uma ou mais das regulamentações previstas no 
número anterior permitir que o fabricante, durante um pe-
ríodo transitório, escolha as medidas que tenciona aplicar, 
a marcação CE deve indicar que os dispositivos corres-
pondem unicamente às disposições das regulamentações 
aplicadas pelo fabricante, caso em que as referências das 
regulamentações aplicadas, tal como publicadas no Jor-
nal Oficial da União Europeia, devem ser indicadas nos 
documentos, manuais ou instruções exigidos pelas regu-
lamentações que acompanham esses dispositivos.

7 — Os manuais ou instruções referidos nos n.os 2 e 3 
devem estar acessíveis sem que seja necessário violar a 
embalagem que assegura a esterilidade do dispositivo.

8 — É proibida a aposição de marcas ou inscrições sus-
ceptíveis de confusão com a marcação CE, sem prejuízo de 
poder ser aposta qualquer outra marca no dispositivo, na 
embalagem ou no folheto de instruções que acompanha o 
dispositivo, desde que essa aposição não tenha por efeito 
reduzir a visibilidade ou a legibilidade da marcação CE.

9 — Sem prejuízo do disposto no artigo 29.º, quando se 
verificar que, em violação do presente decreto -lei, a mar-
cação CE foi indevidamente aposta ou não existe, o fabri-
cante, ou o seu mandatário, deve fazer cessar de imediato a 
infracção nas condições fixadas pela autoridade competente.

10 — Se a não conformidade persistir, a autoridade 
competente toma as medidas adequadas para restringir 
ou proibir a colocação do dispositivo no mercado ou as-
segurar a sua retirada do mercado, em termos idênticos 
aos previstos no artigo 29.º

11 — A autoridade competente notifica o fabricante ou 
o seu representante legal das irregularidades detectadas.

12 — O disposto nos n.os 9 e 10 aplica -se igualmente 
nos casos em que a aposição da marcação CE tiver sido 
efectuada indevidamente, embora de acordo com os pro-
cedimentos estabelecidos no presente decreto -lei, mas em 
produtos por ele não abrangidos.

Artigo 8.º
Procedimentos de avaliação da conformidade

1 — Salvo nos casos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 5.º, 
o fabricante de dispositivos deve, tendo em vista a mar-
cação CE:

a) No que respeita aos dispositivos de classe III, optar 
por um dos seguintes procedimentos:

i) Procedimento relativo à declaração CE de conformi-
dade referido no anexo II do presente decreto -lei, do qual 
faz parte integrante;

ii) Procedimento relativo ao exame CE de tipo refe-
rido no anexo III do presente decreto -lei, do qual faz parte 
integrante, em conjunto com o procedimento de verifica-
ção CE previsto no anexo IV do presente decreto -lei, do 
qual faz parte integrante, ou em conjunto com o procedi-
mento de garantia de qualidade da produção previsto no 
anexo V do presente decreto -lei, do qual faz parte integrante;

b) No que respeita aos dispositivos de classe IIb, optar 
por um dos seguintes procedimentos:

i) Procedimento relativo à declaração CE de conformi-
dade previsto no anexo II do presente decreto -lei, do qual 
faz parte integrante, com excepção do seu n.º 5;

ii) Procedimento relativo ao exame CE do tipo referido 
no anexo III do presente decreto -lei, em conjunto com o 
procedimento previsto no anexo IV do presente decreto -lei, 
do qual faz parte integrante, em conjunto com o proce-
dimento previsto no anexo V do presente decreto -lei, do 
qual faz parte integrante, ou em conjunto com o procedi-
mento de garantia da qualidade dos produtos previsto no 
anexo VI do presente decreto -lei, do qual faz parte integrante;

c) Quanto aos dispositivos da classe IIa:
i) Procedimento relativo à declaração CE de confor-

midade referido no anexo VII do presente decreto -lei, do 
qual faz parte integrante, em conjunto com o procedimento 
previsto no anexo IV do presente decreto -lei, do qual faz 
parte integrante, em conjunto com o procedimento pre-
visto no anexo V do presente decreto -lei, do qual faz parte 
integrante, ou em conjunto com o procedimento previsto 
no anexo VI do presente decreto -lei, do qual faz parte in-
tegrante; ou

ii) Procedimento relativo à declaração CE de conformi-
dade previsto no anexo II do presente decreto -lei, do qual 
faz parte integrante, com excepção do seu n.º 5;

d) No caso dos dispositivos da classe I, o fabricante deve 
adoptar o procedimento referido no anexo VII do presente 
decreto -lei, do qual faz parte integrante, e elaborar, antes da 
respectiva colocação no mercado, a necessária declaração 
CE de conformidade.

2 — Salvo nos casos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 5.º, 
o fabricante de dispositivos médicos implantáveis activos 
deve, tendo em vista a marcação CE, optar por um dos 
seguintes procedimentos:

a) Procedimento relativo à declaração CE de conformi-
dade referido no anexo XI do presente decreto -lei, do qual 
faz parte integrante;

b) Procedimento relativo ao exame CE de tipo referido 
no anexo XII do presente decreto -lei, do qual faz parte in-
tegrante, em conjunto quer com o procedimento previsto 
no anexo XIII do presente decreto -lei, do qual faz parte 
integrante, quer com o procedimento previsto no anexo XIV 
do presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

3 — No caso de dispositivos feitos por medida, o fa-
bricante deve aplicar o disposto no anexo VIII do presente 
decreto -lei, do qual faz parte integrante, ou, tratando -se de 
dispositivos médicos implantáveis activos, no anexo XV 
do presente decreto -lei, do qual faz parte integrante, e 
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elaborar a declaração referida nesses mesmos anexos, de-
vendo remeter à autoridade competente a lista dos dispo-
sitivos deste tipo que por ele foram colocados no mercado.

4 — No procedimento de avaliação da conformidade de 
um dispositivo, o fabricante e, se for caso disso, o orga-
nismo notificado devem atender aos resultados das opera-
ções de avaliação e verificação que tenham sido realizadas 
numa fase intermédia do fabrico, em conformidade com o 
disposto no presente decreto -lei.

5 — O fabricante pode encarregar o seu mandatário de 
aplicar os procedimentos previstos nos anexos III, IV, VII e 
VIII do presente decreto -lei, do qual fazem parte integrante, 
ou, tratando -se de dispositivos médicos implantáveis ac-
tivos, nos anexos XII, XIII e XV do presente decreto -lei, do 
qual fazem parte integrante.

6 — O fabricante deve conservar a declaração de con-
formidade, a documentação técnica referida nos anexos II a 
VIII, do presente decreto -lei, do qual fazem parte integrante, 
as decisões, os relatórios e os certificados elaborados pelo 
organismo notificado e colocá -los à disposição da auto-
ridade competente para efeitos de inspecção durante um 
período de cinco anos após o fabrico do último produto.

7 — Tratando -se de dispositivos médicos implantáveis, 
o fabricante deve conservar a declaração de conformidade, 
a documentação técnica referida nos anexos II a VI, VIII e 
XI a XV do presente decreto -lei, do qual fazem parte inte-
grante, as decisões, os relatórios e os certificados elabora-
dos pelo organismo notificado e mantê -los à disposição da 
autoridade competente, para efeitos de inspecção, durante 
um período de 15 anos após o fabrico do último produto.

8 — Se o fabricante não estiver estabelecido num Estado 
membro da União Europeia, a obrigação de disponibilizar 
a documentação referida no número anterior aplica -se ao 
respectivo mandatário.

9 — Se o procedimento de avaliação da conformidade 
envolver a intervenção de um organismo notificado, o 
fabricante, ou o seu mandatário, pode dirigir -se a um orga-
nismo da sua escolha sediado em qualquer Estado membro 
que tenha sido reconhecido para o efeito.

10 — Os processos e a correspondência respeitantes aos 
procedimentos referidos nos números anteriores, quando 
decorram em Portugal, devem ser obrigatoriamente redigi-
dos na língua portuguesa, salvo se o organismo notificado 
aceitar outra língua comunitária.

11 — O organismo notificado pode, sempre que tal se 
justifique, exigir quaisquer informações ou dados neces-
sários para emitir e manter o certificado de conformidade, 
tendo em conta o procedimento adoptado.

12 — As decisões do organismo notificado em confor-
midade com os anexos II, III, V e VI do presente decreto -lei, 
do qual fazem parte integrante, ou, tratando -se de disposi-
tivos médicos implantáveis activos, com os anexos XI, XII, e 
XV do presente decreto -lei, do qual fazem parte integrante, 
têm uma validade máxima de cinco anos e são prorrogáveis 
por períodos não superiores a cinco anos, mediante pedido 
apresentado no prazo fixado no contrato celebrado entre o 
organismo notificado e o fabricante.

13 — O fabricante deve manter à disposição do orga-
nismo notificado a documentação referente aos procedi-
mentos para a avaliação da conformidade dos dispositivos.

14 — A recusa ou omissão de dados respeitantes à ava-
liação referida no número anterior é considerada como não 
cumprimento dos requisitos essenciais.

15 — A autoridade competente pode, mediante pedido 
devidamente justificado, e sempre que tal utilização con-

tribua para a protecção da saúde, autorizar a colocação no 
mercado e a entrada em serviço de dispositivos específicos 
que ainda não tenham sido objecto dos procedimentos de 
avaliação da conformidade legalmente exigíveis.

Artigo 9.º
Procedimento para esterilização

1 — Qualquer pessoa singular ou colectiva que esteri-
lize, com vista à sua colocação no mercado, dispositivos 
médicos com a marcação CE, concebidos pelo seu fabri-
cante para serem esterilizados antes da sua utilização, deve 
optar por um dos procedimentos previstos nos anexos II ou 
V do presente decreto -lei, do qual fazem parte integrante, e 
elaborar declaração que afirme que a esterilização foi feita 
de acordo com as instruções do fabricante.

2 — A aplicação dos procedimentos e a intervenção 
do organismo notificado referidos no número anterior 
devem limitar -se às partes do processo relativas à obtenção 
da esterilização e sua manutenção até que a embalagem 
esterilizada seja aberta ou violada.

3 — Os dispositivos referidos no n.º 1 não ostentam 
uma marcação CE adicional, devendo ser acompanhados 
da informação prevista no n.º 13 do anexo I do presente 
decreto -lei, do qual faz parte integrante, incluindo ainda 
a fornecida pelo fabricante do dispositivo.

4 — A declaração referida no n.º 1 deve ser mantida à 
disposição da autoridade competente durante um período 
de cinco anos a contar da data da sua emissão.

5 — O disposto no presente artigo não é aplicável aos 
dispositivos médicos implantáveis activos.

Artigo 10.º
Procedimento especial para sistemas 

e conjuntos para intervenções

1 — Qualquer pessoa singular ou colectiva que monte 
sistemas e conjuntos de dispositivos com marcação CE, 
em conformidade com a respectiva finalidade e com as 
restrições de utilização previstas pelos seus fabricantes 
com vista à sua colocação no mercado sob a forma de 
sistemas ou conjuntos para intervenções, deve elaborar 
uma declaração da qual conste:

a) A verificação da compatibilidade recíproca dos dispo-
sitivos em conformidade com as instruções dos fabricantes, 
assim como da respectiva montagem;

b) Que a embalagem do sistema ou conjunto foi efectu-
ada de acordo com os requisitos essenciais, nomeadamente 
com referência às informações aos utilizadores, de acordo 
com o n.º 13 do anexo I do presente decreto -lei, do qual 
faz parte integrante, incluindo as instruções pertinentes 
dos fabricantes dos dispositivos incluídos no sistema ou 
conjunto;

c) A realização do controlo adequado, bem como das 
inspecções necessárias em todas as operações praticadas.

2 — Sempre que não sejam cumpridas as condições 
referidas no número anterior, nomeadamente no caso de 
o sistema ou conjunto incorporar dispositivos que não 
ostentem a marcação CE ou de a combinação não ser 
compatível, tendo em conta a finalidade inicial destes 
dispositivos, o sistema ou conjunto para intervenções é 
ele mesmo considerado um dispositivo e, como tal, fica 
sujeito ao disposto no artigo 8.º
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3 — Os dispositivos referidos no n.º 1 não ostentam 
uma marcação CE adicional, devendo ser acompanhados 
da informação prevista no n.º 13 do anexo I do presente 
decreto -lei, do qual faz parte integrante, incluindo ainda 
a fornecida pelo fabricante.

4 — A declaração referida no n.º 1 deve ser mantida à 
disposição da autoridade competente durante um período 
de cinco anos a contar da data da sua emissão.

5 — Aos sistemas ou conjuntos para intervenções que 
devam ser esterilizados antes da utilização aplica -se o 
disposto no artigo anterior.

6 — O disposto no presente artigo não é aplicável aos 
dispositivos médicos implantáveis activos.

CAPÍTULO IV

Colocação no mercado

Artigo 11.º
Deveres inerentes à colocação no mercado

1 — Qualquer fabricante com domicílio ou sede em 
Portugal que coloque dispositivos pertencentes à classe 
I ou dispositivos feitos por medida no mercado em seu 
próprio nome deve notificar a autoridade competente dos 
seguintes elementos:

a) Nome ou denominação social e domicílio ou endereço 
da sede social;

b) Todos os dados necessários à completa identificação 
do dispositivo em causa.

2 — O disposto no n.º 1 aplica -se igualmente a qualquer 
pessoa singular ou colectiva domiciliada ou com sede em 
Portugal que exerça em seu próprio nome alguma das 
actividades referidas nos artigos 9.º e 10.º

3 — A entrada em serviço no território nacional de cada 
dispositivo médico pertencentes às classes IIa, IIb e III ou de 
dispositivos médicos implantáveis activos é comunicada 
pelo seu fabricante ou mandatário à autoridade compe-
tente através de uma declaração contendo os seguintes 
elementos:

a) Nome ou firma e domicílio ou endereço completo 
da sede do fabricante e do mandatário e dos distribuidores 
por grosso em território nacional;

b) Nomes comerciais do dispositivo em Portugal e em 
todos os países da União Europeia;

c) Tipo de dispositivo e modelo;
d) Descrição e fim a que se destina;
e) Número de identificação do organismo notificado 

interveniente no procedimento de avaliação de confor-
midade;

f) Rotulagem e instruções de utilização, incluindo as 
instruções de calibração e o manual de manutenção;

g) Data da colocação no mercado ou entrada em serviço 
no território nacional;

h) Quaisquer certificados ou alterações significativas 
introduzidas, incluindo a suspensão da colocação no mer-
cado.

4 — Caso coloque os dispositivos no mercado em seu 
próprio nome e não disponha de domicílio ou sede social 
num Estado membro da União Europeia, o fabricante deve 
designar um mandatário único na União Europeia para 
cada dispositivo, que fica sujeito ao cumprimento das 

obrigações referidas nos números anteriores e, se tratar 
de dispositivos pertencentes à classe I ou de dispositivos 
feitos por medida, o mandatário deve notificar à autoridade 
competente do Estado membro em que tenha a sua sede 
social os dados referidos no n.º 1.

5 — Devem ser notificadas à autoridade competentes 
as alterações dos elementos de notificação obrigatória nos 
termos dos números anteriores.

6 — Os dados referidos no n.º 1, notificados pelo fabri-
cante ou pelo mandatário, e as suas alterações, devem ser 
comunicados pela autoridade competente à Comissão Eu-
ropeia e aos outros Estados membros, mediante pedido.

CAPÍTULO V

Investigação clínica

Artigo 12.º
Procedimento

1 — O fabricante de dispositivos para investigação clí-
nica, ou o mandatário, deve aplicar o procedimento referido 
no anexo VIII do presente decreto -lei, do qual faz parte 
integrante, ou, no caso de dispositivos médicos implantá-
veis activos, no anexo XV do presente decreto -lei, do qual 
faz parte integrante, e notificar a autoridade competente 
por meio da declaraçã.o referida no n.º 2.2 do anexo VIII 
do presente decreto -lei, do qual faz parte integrante, ou, 
no caso de dispositivos médicos implantáveis activos, no 
n.º 2.2 do anexo XV do presente decreto -lei, do qual faz 
parte integrante, caso a investigação decorra em território 
nacional.

2 — O fabricante pode dar início à investigação clí-
nica 60 dias após a notificação à autoridade competente, 
relativamente aos dispositivos da classe III, bem como aos 
dispositivos implantáveis e aos dispositivos invasivos das 
classes IIa ou IIb para utilização por longos prazos.

3 — O disposto no número anterior não se aplica se a 
autoridade competente emitir decisão em contrário, fun-
damentada em motivos de saúde ou ordem pública e no-
tificada ao fabricante no mesmo prazo.

4 — A realização da investigação depende de decisão 
da autoridade competente na qual, após avaliação de ris-
cos e benefícios, se conclua que os potenciais benefícios 
individuais para o participante no ensaio e para outros 
participantes, actuais ou futuros, superam os eventuais 
riscos e inconvenientes previsíveis.

5 — Durante a realização da investigação, o respeito 
pelas condições estabelecidas no número anterior deve 
ser objecto de monitorização permanente.

6 — O prazo previsto no n.º 2 pode ser reduzido no 
caso de parecer favorável da respectiva comissão de ética 
para a saúde relativamente ao programa de investigação 
em questão, que inclui a sua apreciação crítica do plano 
de investigação clínica, e após autorização da autoridade 
competente.

7 — O disposto nos n.os 1 e 2 não se aplica aos dispo-
sitivos que ostentam a marcação CE, salvo nos casos em 
que a finalidade seja diferente da prevista no procedimento 
de avaliação da conformidade.

8 — A excepção prevista no número anterior não é apli-
cável aos dispositivos médicos implantáveis activos.

9 — O disposto no n.º 7 não prejudica a aplicação das 
disposições pertinentes do anexo XVI do presente decreto-
-lei, do qual faz parte integrante.
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10 — Para os dispositivos das classes não referidas no 
n.º 2, o início da investigação clínica depende apenas de 
parecer favorável da comissão de ética para a saúde compe-
tente sobre o programa de investigação em causa, incluindo 
a apreciação crítica do plano de investigação clínica e 
também de notificação à autoridade competente.

11 — A investigação clínica deve ser realizada em con-
formidade com o anexo XVI do presente decreto -lei, do qual 
faz parte integrante.

12 — O fabricante ou o seu mandatário devem manter 
o relatório referido no n.º 25 do anexo XVI do presente 
decreto -lei, do qual faz parte integrante, à disposição da 
autoridade competente.

13 — À realização da investigação clínica de dispositi-
vos aplicam -se os princípios éticos constantes do regime 
jurídico dos ensaios clínicos de medicamentos de uso hu-
mano com as adaptações do presente capítulo.

Artigo 13.º
Comissão de ética para saúde

1 — É competente para a emissão do parecer previsto 
no presente decreto -lei a comissão de ética para a saúde 
que funciona no centro de investigação.

2 — A comissão de ética para a saúde competente, no 
âmbito da emissão do parecer e da execução da investi-
gação, está sujeita aos seguintes deveres:

a) Avaliar de forma independente os aspectos meto-
dológicos, éticos e legais das investigações que lhe são 
submetidas;

b) Monitorizar a execução das investigações, em espe-
cial no que diz respeito aos aspectos éticos e à segurança 
e integridade dos participantes;

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos sobre 
os pedidos que lhe sejam apresentados;

d) Assegurar a participação de peritos independentes na 
avaliação dos pedidos que lhe são apresentados, sempre 
que tal se revele necessário;

e) Assegurar o acompanhamento da investigação desde 
o seu início até à apresentação do relatório final.

Artigo 14.º
Parecer

1 — O parecer da comissão de ética para saúde é emi-
tido mediante pedido que lhe é apresentado pelo fabri-
cante enquanto promotor da investigação clínica em causa.

2 — Os elementos que devem constar e acompanhar 
o pedido referido no número anterior são definidos por 
regulamento da autoridade competente, a emitir no prazo 
de 90 dias.

3 — No seu parecer a comissão de ética competente 
deve pronunciar -se obrigatoriamente sobre:

a) A pertinência da investigação e da sua concepção;
b) Se o resultado da avaliação dos benefícios e riscos 

previsíveis é favorável;
c) O plano;
d) A aptidão da equipa de investigação;
e) A brochura do investigador;
f) A qualidade das instalações;
g) A adequação e o carácter exaustivo das informações 

escritas a prestar, assim como o procedimento de obtenção 
do consentimento livre e esclarecido;

h) A fundamentação da realização do ensaio em pessoas 
incapazes de prestar o consentimento livre e esclarecido, 
nos termos do n.os 16 e 17 do anexo XVI do presente decreto-
-lei, do qual faz parte integrante;

i) As disposições sobre indemnização e compensação 
por danos patrimoniais e não patrimoniais, incluindo o 
dano morte, imputáveis à investigação;

j) Todos os seguros destinados a cobrir a responsabili-
dade do investigador e do fabricante enquanto promotor;

l) Os montantes e as modalidades de retribuição ou com-
pensação eventuais dos investigadores e dos participantes 
nas investigações clínicas e os elementos pertinentes de 
qualquer contrato financeiro previsto entre o fabricante 
enquanto promotor e o centro de investigação;

m) As modalidades de recrutamento dos participantes.

Artigo 15.º
Recusa ou interrupção de investigação clínica

1 — Se a autoridade competente recusar ou interromper 
uma investigação clínica, deve comunicar a sua decisão 
e a respectiva fundamentação às autoridades de todos os 
Estados membros e à Comissão Europeia.

2 — Se a autoridade competente solicitar uma alteração 
significativa ou a interrupção temporária de uma investi-
gação clínica, deve informar as autoridades dos Estados 
membros envolvidos na investigação sobre as medidas que 
aprovou e a respectiva fundamentação.

Artigo 16.º
Término da investigação clínica

1 — O fabricante ou o seu mandatário deve notificar a 
autoridade competente acerca do término da investigação 
clínica, devendo a notificação incluir a devida justificação 
em caso de antecipação do término.

2 — No caso de antecipação do término da investigação 
clínica por motivos de segurança, a notificação é transmi-
tida pela autoridade competente às autoridades de todos 
os Estados membros e à Comissão Europeia.

Artigo 17.º
Medidas urgentes de segurança

1 — O fabricante e o investigador adoptam todas as 
medidas urgentes que se mostrem adequadas à protecção 
dos participantes contra qualquer risco imediato para a sua 
segurança, nomeadamente resultante da superveniência de 
qualquer facto relacionado com o desenrolar da investi-
gação clínica ou com o desenvolvimento do dispositivo 
sob investigação.

2 — O fabricante transmite sem demora à autoridade 
competente, às demais autoridades competentes dos Esta-
dos membros envolvidos e à comissão de ética para saúde 
os elementos de risco e as medidas adoptadas.

Artigo 18.º
Remuneração

1 — É permitida a remuneração do investigador e, con-
forme o caso, dos membros da sua equipa.

2 — Para efeitos do número anterior, são considerados 
membros da equipa todos aqueles que integram a equipa 
de investigação e ainda os profissionais que por força 
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das suas funções participam directa e imediatamente na 
investigação.

3 — Sempre que o investigador ou os membros da 
sua equipa sejam trabalhadores em funções públicas do 
Serviço Nacional de Saúde, a remuneração prevista no 
contrato financeiro é paga pelo centro de investigação, 
com observância das regras gerais sobre acumulação de 
funções previstas na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Feve-
reiro.

Artigo 19.º
Contrato financeiro

1 — O fabricante ou o seu mandatário deve celebrar 
contrato financeiro com o centro de investigação.

2 — Do contrato financeiro devem constar:

a) Os termos da realização da investigação;
b) As condições da sua efectivação;
c) Os aspectos económicos com ele relacionados, de-

signadamente:

i) Os custos directos da investigação estabelecidos pelo 
centro de investigação, identificando, de forma individu-
alizada, a remuneração do investigador e dos restantes 
membros da equipa;

ii) Os custos indirectos, considerando -se como tais os 
despendidos na utilização de meios auxiliares de diag-
nóstico, os decorrentes de internamento não previsto do 
participante, os decorrentes do reembolso das despesas e 
do ressarcimento ou compensação pelas despesas e pelos 
prejuízos sofridos pelo participante;

iii) Os prazos de pagamento;

d) Todas as demais condições estabelecidas entre as 
partes.

Artigo 20.º
Dispositivos e medicamentos utilizados na investigação

1 — Os dispositivos sob investigação e outros utilizados 
conjuntamente na investigação, bem como os medicamen-
tos que sejam necessários à realização da investigação, são 
fornecidos gratuitamente pelo fabricante.

2 — Após a conclusão da investigação, o dispositivo sob 
investigação deve, até à sua colocação no mercado, ser dis-
ponibilizado gratuitamente pelo fabricante ao participante, 
caso o investigador considere indispensável a continuação 
da sua utilização pelo participante e não existam outras 
alternativas terapêuticas.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, deve 
o investigador:

a) Obter o consentimento livre e esclarecido do parti-
cipante ou do seu representante legal;

b) Apresentar relatório clínico justificativo da necessi-
dade de continuação do tratamento;

c) Comunicar à autoridade competente, no prazo mais 
curto possível, a continuação da utilização do dispositivo 
em causa;

d) Informar o responsável pela unidade de saúde da 
continuação da utilização do dispositivo;

e) Notificar à autoridade competente os acontecimen-
tos adversos que ocorram no decurso da utilização do 
dispositivo.

Artigo 21.º
Fiscalização

1 — Para verificar o cumprimento das disposições do 
presente capítulo e as relativas às boas práticas para a 
investigação clínica, a autoridade competente pode ins-
peccionar, nomeadamente:

a) Os locais concretos onde a investigação clínica se 
realiza;

b) O local concreto do fabrico do dispositivo sob in-
vestigação;

c) Os laboratórios de análises utilizados para investi-
gação clínica;

d) As instalações do fabricante;
e) Qualquer outro estabelecimento relacionado com 

a investigação clínica cuja inspecção seja considerada 
necessária.

2 — A autoridade competente pode ainda:
a) Proceder, nas instalações do fabricante, do centro 

de investigação ou do organismo de investigação contra-
tado, à recolha e apreensão da documentação e registos 
relacionados com a investigação clínica e os sistemas de 
garantia de qualidade, sempre que tal diligência se revele 
necessária à obtenção de prova;

b) Proceder à selagem dos locais das instalações do 
fabricante ou do centro de investigação em que se encon-
trem ou sejam susceptíveis de encontrar documentação e 
outros elementos de informação necessários à obtenção 
de prova, durante o período e na medida estritamente 
necessária à realização das diligências a que se refere a 
alínea anterior.

3 — Após a realização da inspecção referida nos núme-
ros anteriores a autoridade competente elabora um relatório 
da inspecção.

4 — O relatório referido no número anterior é colocado 
à disposição da entidade inspeccionada, salvo na parte que 
contenha informações confidenciais.

5 — Mediante a apresentação de pedido fundamentado, 
a autoridade competente pode ainda disponibilizar o rela-
tório da inspecção às autoridades competentes de outros 
Estados membros e à Comissão Europeia ou à comissão 
de ética competente.

CAPÍTULO VI

Organismo notificado

Artigo 22.º
Designação, fiscalização e deveres

1 — O INFARMED, I. P., designa os organismos na-
cionais que realizam os procedimentos estabelecidos no 
artigo 8.º e atribui as tarefas específicas de cada organismo, 
comunicando tais actos à Comissão Europeia e aos restan-
tes Estados membros da União Europeia.

2 — A designação dos organismos notificados obedece 
aos critérios enunciados no anexo XVII do presente decreto-
-lei, do qual faz parte integrante.

3 — Presumem -se em conformidade com os critérios 
enunciados no anexo XVII do presente decreto -lei, do qual 
faz parte integrante, os organismos notificados acreditados 
pelo Instituto Português de Acreditação, I. P. (IPAC, I. P.), 
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que satisfaçam os critérios estabelecidos nas normas na-
cionais que transpõem as normas harmonizadas aplicáveis 
ou os organismos notificados que cumpram os critérios 
estabelecidos nas normas publicadas pela Comissão Eu-
ropeia relativas à designação e monitorização da actuação 
dos organismos notificados.

4 — A autoridade competente deve exercer uma fisca-
lização permanente sobre os organismos notificados de 
modo a garantir o cumprimento constante dos critérios 
estabelecidos no anexo XVII do presente decreto -lei, do 
qual faz parte integrante.

5 — Se a autoridade competente verificar que um or-
ganismo notificado deixou de satisfazer os critérios enun-
ciados no anexo XVII do presente decreto -lei, do qual faz 
parte integrante, deve anular ou restringir a notificação, 
informando de imediato a Comissão Europeia e os Estados 
membros.

6 — A designação dos organismos notificados, in-
cluindo o número de identificação que lhes for atribuído 
pela Comissão, é objecto de publicação na 2.ª série do 
Diário da República.

7 — O organismo notificado e o fabricante ou o manda-
tário fixam de comum acordo os prazos para a finalização 
das operações de avaliação e verificação referidas nos 
anexos II a VI do presente decreto -lei, do qual fazem parte 
integrante, ou, tratando -se de dispositivos médicos implan-
táveis activos, nos anexos XI a XIV do presente decreto -lei, 
do qual fazem parte integrante.

8 — No desempenho das suas funções, o organismo 
notificado atende a todas as informações pertinentes re-
lativas às características e ao comportamento funcional 
dos dispositivos, incluindo nomeadamente os resultados 
dos ensaios e verificações pertinentes já efectuados nos 
termos da lei.

9 — O organismo notificado deve informar:

a) A respectiva autoridade competente de todos os cer-
tificados emitidos, modificados, completados, suspensos, 
retirados ou recusados e, a pedido, toda a informação adi-
cional relevante;

b) Os outros organismos notificados abrangidos 
pelo presente decreto -lei dos certificados suspensos, 
retirados ou recusados, e, a pedido, dos certificados 
emitidos.

10 — O organismo notificado deve, segundo o princípio 
da proporcionalidade, suspender, retirar ou impor qual-
quer restrição ao certificado emitido, se verificar que um 
fabricante não cumpre ou deixou de cumprir os requisitos 
estabelecidos no presente decreto -lei ou que o certificado 
não deveria ter sido emitido, a não ser que o fabricante 
garanta o cumprimento desses requisitos através da apli-
cação de medidas correctivas adequadas.

11 — Nos casos referidos no número anterior, e sempre 
que a intervenção da autoridade competente seja necessá-
ria, o organismo notificado informa a respectiva autoridade 
competente, que, por sua vez, deve informar a Comissão 
Europeia e os Estados membros.

12 — O organismo notificado fornece, a pedido, todas 
as informações e documentação, incluindo os documentos 
orçamentais, necessárias para permitir à autoridade com-
petente verificar o cumprimento dos requisitos enunciados 
no anexo XVII do presente decreto -lei, do qual faz parte 
integrante.

CAPÍTULO VII

Utilização de tecidos de origem animal

Artigo 23.º
Dispositivos fabricados mediante a utilização 

de tecidos de origem animal

1 — Para efeitos do disposto no presente capítulo, 
entende -se por:

a) «Célula» a mais pequena unidade organizada de qual-
quer forma de vida, capaz de ter existência independente 
e de substituir a sua própria substância num ambiente 
favorável;

b) «Tecido» a organização de células ou de constituintes 
extracelulares;

c) «Derivado» o material obtido a partir de um tecido 
animal por um processo de fabrico, como o colagénio, a 
gelatina ou os anticorpos monoclonais;

d) «Não viável» incapaz de metabolismo ou multipli-
cação;

e) «Agentes transmissíveis» as entidades patogénicas 
não classificadas, priões ou outras entidades, como agentes 
da encefalopatia espongiforme bovina (EEB) e do tremor 
epizoótico;

f) «Redução, eliminação ou remoção» o processo através 
do qual o número de agentes transmissíveis é reduzido, 
eliminado ou removido, por forma a evitar as reacções 
infecciosas ou patogénicas;

g) «Inactivação» o processo através do qual se reduz a 
capacidade de provocar infecções ou reacções patogénicas 
por agentes transmissíveis;

h) «País de origem» o país em que o animal nasceu, se 
criou ou foi abatido;

i) «Produtos de base» as matérias -primas ou qualquer 
outro produto de origem animal a partir do qual, ou com 
o auxílio do qual, são produzidos os dispositivos referidos 
no número seguinte.

2 — Os dispositivos médicos fabricados mediante 
a utilização de tecidos de origem animal tornados não 
viáveis ou produtos não viáveis derivados de tecidos de 
origem animal, por forma a minimizar os riscos de trans-
missão, em condições normais de utilização, a pacien-
tes ou a outras pessoas, de encefalopatias espongiformes 
transmissíveis (EET), obedecem às disposições específicas 
contidas no presente capítulo.

3 — Os tecidos de origem animal abrangidos pelo pre-
sente capítulo são os originários das espécies bovina, ovina 
e caprina, bem como cervos, alces, martas e felídeos.

4 — O colagénio, gelatina e sebo utilizados no fabrico 
de dispositivos médicos respeitam, pelo menos, os requi-
sitos necessários para serem considerados próprios para 
consumo humano.

5 — O presente capítulo não se aplica aos dispositivos 
referidos no n.º 2 que não se destinem a entrar em con-
tacto com o corpo humano ou que se destinem a entrar em 
contacto apenas com pele intacta.

Artigo 24.º
Programa de análise e gestão do risco

Antes de apresentar o pedido de avaliação da confor-
midade, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 8.º, o fabricante dos dispositivos médicos referidos 
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no n.º 2 do artigo 23.º deve aplicar o programa de análise 
do risco e gestão do risco previsto no anexo XIX do presente 
decreto -lei, do qual faz parte integrante.

Artigo 25.º
Conhecimentos actualizados

1 — Os organismos notificados nacionais devem pos-
suir conhecimentos actualizados dos dispositivos referidos 
no n.º 2 do artigo 23.º

2 — Incumbe ao INFARMED, I. P., verificar o cumpri-
mento do disposto no número anterior.

3 — Se, após a referida verificação, o INFARMED, I. P., 
decidir alterar o âmbito de actividade dos organismos 
notificados, notifica desse facto a Comissão Europeia e 
as autoridades de designação competentes dos restantes 
Estados membros.

Artigo 26.º
Avaliação de conformidade

1 — Os procedimentos de avaliação de conformidade 
dos dispositivos médicos referidos no n.º 2 do artigo 23.º 
abrangem a avaliação da sua conformidade com os re-
quisitos essenciais impostos pelo presente decreto -lei, 
bem como das especificações constantes do anexo XIX do 
presente decreto -lei, do qual faz parte integrante, ou da 
demais legislação aplicável.

2 — Os organismos notificados avaliam a estratégia 
de análise do risco e de gestão do risco do fabricante e, 
em especial:

a) A informação disponibilizada pelo fabricante;
b) A justificação para a utilização de tecidos ou deriva-

dos de origem animal;
c) Os resultados dos estudos de eliminação ou inacti-

vação, ou da investigação bibliográfica;
d) O sistema de controlo e o controlo, por parte do 

fabricante, das fontes das matérias -primas, dos produtos 
acabados e dos subcontratantes;

e) A necessidade de verificar aspectos relacionados com 
o abastecimento, incluindo os fornecimentos por terceiros.

3 — Durante a avaliação da análise do risco e da gestão 
do risco, no quadro do processo de avaliação de conformi-
dade, os organismos notificados têm em conta o certificado 
de conformidade relativo à EET emitido pela Direcção 
Europeia da Qualidade dos Medicamentos para produtos 
de base, sempre que exista.

4 — Salvo no caso dos dispositivos médicos que utili-
zem produtos de base relativamente aos quais tenha sido 
emitido o certificado relativo à EET, os organismos noti-
ficados solicitam, por intermédio da respectiva autoridade 
competente, o parecer e as conclusões das autoridades na-
cionais competentes dos restantes Estados membros sobre 
a avaliação por estas efectuadas, em matéria de análise do 
risco e de gestão do risco, dos tecidos ou derivados que, 
segundo o fabricante. se destinem a ser incorporados no 
dispositivo médico.

5 — Antes da emissão do certificado de exame de 
concepção ou do certificado de exame CE de tipo, os 
organismos notificados devem apreciar quaisquer obser-
vações recebidas no prazo de 12 semanas a partir da data 
em que tiver sido solicitado o parecer das autoridades 
nacionais.

CAPÍTULO VIII

Vigilância

Artigo 27.º
Comunicação à autoridade competente

1 — Os fabricantes, mandatários, distribuidores, profis-
sionais de saúde e demais utilizadores relacionados com 
a utilização de dispositivos médicos devem comunicar à 
autoridade competente todas as informações relativas a 
incidentes ocorridos em Portugal, após a colocação no 
mercado dos dispositivos abrangidos pelo presente decreto-
-lei, nomeadamente:

a) Qualquer disfunção, avaria ou deterioração das ca-
racterísticas ou do comportamento funcional, bem como 
qualquer imprecisão, omissão ou insuficiência na rotula-
gem ou nas instruções de utilização de um dispositivo, que 
sejam susceptíveis de causar ou ter causado a morte ou 
uma deterioração grave do estado de saúde de um doente, 
utilizador ou terceiro;

b) Qualquer dano indirecto, na sequência de uma de-
cisão médica incorrecta, relacionada com um dispositivo 
médico, quando utilizado de acordo com as instruções de 
utilização fornecidas pelo fabricante;

c) Qualquer motivo de ordem técnica ou médica rela-
cionado com as características ou com o comportamento 
funcional de um dispositivo que, pelas razões referidas nas 
alíneas anteriores, tenha conduzido a uma acção correctiva 
de segurança no mercado português dos dispositivos do 
mesmo tipo por parte do fabricante;

d) Outras informações que a experiência demonstre 
deverem ser notificadas.

2 — Sempre que a autoridade competente verifique fun-
damento nas informações prestadas nos termos do número 
anterior, deve desencadear os procedimentos adequados 
à salvaguarda da saúde, nomeadamente de acordo com 
o artigo 29.º, informando igualmente o fabricante ou o 
mandatário.

3 — Após proceder a uma avaliação, se possível junta-
mente com o fabricante ou o seu mandatário, a autoridade 
competente deve, sem prejuízo do disposto no artigo 29.º, 
informar de imediato a Comissão Europeia e os outros Es-
tados membros sobre as medidas adoptadas para minimizar 
a recorrência dos incidentes referidos no n.º 1.

4 — A comunicação à Comissão e aos outros Estados 
membros prevista no número anterior inclui informação 
sobre os incidentes subjacentes.

Artigo 28.º
Sistema Nacional de Vigilância de Dispositivos Médicos

1 — É instituído o Sistema Nacional de Vigilância de 
Dispositivos Médicos, adiante designado por Sistema, o 
qual tem por missão a vigilância de incidentes resultantes 
da utilização de dispositivos médicos.

2 — O Sistema compreende um conjunto articulado de 
regras e meios materiais e humanos, tendentes à recolha 
sistemática de informação referente à segurança da utiliza-
ção no homem de dispositivos médicos e à sua avaliação 
científica, visando, quando justificado, a adopção das me-
didas adequadas à protecção da saúde dos cidadãos.

3 — O Sistema tem como objectivos:
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a) Minimizar os riscos decorrentes da utilização de dis-
positivos médicos, através de um sistema organizado para 
a detecção de incidentes ligados aos próprios dispositivos, 
às condições em que são colocados à disposição do utili-
zador, ao seu manuseamento e utilização ou à conjugação 
destas causas;

b) Assegurar a implementação das medidas preventi-
vas ou correctivas necessárias e adequadas à resolução 
e prevenção de incidentes sempre que esteja em causa a 
segurança dos doentes, dos utilizadores ou de terceiros, 
ou quando o acontecimento adverso se possa repetir pelas 
mesmas causas;

c) Sensibilizar os profissionais de saúde de modo a 
incentivá -los a notificar os incidentes decorrentes da uti-
lização dos dispositivos médicos;

d) Supervisionar a actuação dos fabricantes, dos seus 
mandatários e distribuidores de dispositivos médicos;

e) Reunir e analisar criticamente a informação referente 
à experiência acumulada com dispositivos médicos da 
mesma categoria;

f) Permitir a partilha de informação, no âmbito da se-
gurança, entre a autoridade competente e as autoridades 
competentes dos outros Estados membros, organismos 
notificados, fabricantes, mandatários, distribuidores de 
dispositivos médicos, profissionais de saúde e demais 
utilizadores.

4 — A autoridade competente é a entidade responsável 
pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do Sis-
tema, nos termos previstos no presente decreto -lei e no 
seu regulamento interno.

5 — As competências da autoridade competente, as 
obrigações dos fabricantes, dos mandatários, dos distribui-
dores, dos profissionais de saúde, de outros utilizadores 
profissionais de dispositivos médicos e de outros interes-
sados na segurança dos dispositivos médicos e a estrutura 
do sistema constam do no anexo XX do presente decreto -lei, 
do qual parte integrante.

6 — A autoridade competente elabora e divulga as nor-
mas, orientações técnicas e instrumentos necessários à acti-
vidade da vigilância de dispositivos médicos, assegurando 
a integração das directrizes sobre esta matéria emitidas 
pelas várias instituições internacionais relevantes, sem 
prejuízo da adaptação às especificidades nacionais.

7 — De acordo com a evolução do sistema, podem 
integrá -lo as unidades de farmacovigilância, previstas no 
n.º 4 do anexo II do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de 
Agosto, bem como os delegados de farmacovigilância 
previstos no n.º 5 do mesmo anexo.

CAPÍTULO IX

Salvaguarda

Artigo 29.º
Cláusula de salvaguarda

1 — Sempre que se verifique que os dispositivos referi-
dos nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 5.º, ainda que correctamente 
colocados no mercado, assistidos e utilizados de acordo 
com a finalidade a que se destinam, podem comprometer 
a saúde e a segurança do doente ou de terceiros, a auto-
ridade competente determina a sua retirada do mercado 
e de serviço, comunicando imediatamente a sua decisão 

fundamentada à Comissão Europeia, bem como ao fabri-
cante ou ao mandatário.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, entende-
-se que comprometem a saúde e a segurança do doente ou 
de terceiros os dispositivos que não estão conformes com 
o presente decreto -lei, nomeadamente:

a) Não observem os requisitos essenciais referidos no 
artigo 5.º;

b) Não estejam em conformidade com as normas e as 
monografias referidas nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, quando 
indicadas ou aplicadas pelo fabricante;

c) Tenham por base normas que contenham lacunas.

3 — A decisão de retirada do dispositivo do mercado é 
judicialmente impugnável, nos termos da lei.

CAPÍTULO X

Fabrico

Artigo 30.º
Notificação

1 — O exercício em território nacional das activida-
des de fabrico, montagem, acondicionamento, execução, 
renovação, remodelação, alteração do tipo, rotulagem ou 
esterilização de dispositivos médicos quer destinados à 
colocação no mercado quer à exportação está sujeito a 
notificação da autoridade competente e à fiscalização por 
parte desta nos termos do presente decreto -lei.

2 — A notificação é efectuada com a antecedência mí-
nima de 60 dias relativamente ao início do exercício de 
qualquer uma das actividades referidas no número ante-
rior.

3 — Os elementos que devem constar e acompanhar a 
notificação são definidos pela autoridade competente, a 
emitir no prazo de 90 dias.

Artigo 31.º
Requisitos

1 — O exercício das actividades referidas no n.º 1 do 
artigo anterior só é permitido no caso de o interessado 
dispor de:

a) Responsável técnico que assegure a qualidade das 
actividades desenvolvidas;

b) Instalações e equipamentos adequados e com capa-
cidade para assegurar o fabrico, armazenagem e conser-
vação dos dispositivos médicos, de modo a manter os seus 
requisitos de desempenho e segurança.

2 — O responsável técnico deve possuir uma qualifica-
ção técnica adequada à gestão e garantia da qualidade da 
actividade em causa, bem como conhecimento adequado 
da legislação e demais regulamentação aplicável aos dis-
positivos médicos em causa.

3 — Os requisitos mínimos relativos ao fabrico de dis-
positivos médicos são estabelecidos em portaria do mem-
bro do Governo responsável pela área da saúde, a emitir 
no prazo de um ano.

4 — Até à adopção da portaria referida no número an-
terior é aplicável a Norma Europeia EN ISO 13485:2003.
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Artigo 32.º
Instrução do processo

A autoridade competente deve verificar a regularidade 
da apresentação da notificação, solicitando ao interessado, 
se for caso disso, o fornecimento dos elementos e escla-
recimentos adicionais considerados necessários, sob pena 
da notificação ser declarada inválida.

Artigo 33.º
Vistoria

1 — Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 31.º, autoridade competente, depois de verificar a 
regularidade da notificação, pode determinar a realização 
de vistoria das instalações onde o requerente pretende 
exercer a actividade.

2 — A vistoria destina -se a verificar a conformidade 
das instalações com as condições de exercício exigidas 
no presente decreto -lei e nas demais normas aplicáveis.

3 — No caso de as instalações não se encontrarem nas 
condições exigidas de acordo com o disposto no número 
anterior, é concedido ao interessado um prazo não inferior 
a 30 dias para corrigir as deficiências verificadas.

4 — Caso a vistoria não tenha lugar no prazo de 60 dias 
a contar da data de recepção da notificação, o notificante 
pode iniciar a actividade, ficando sujeito a vistoria posterior 
e à decisão sobre essa mesma vistoria.

5 — O prazo referido no número anterior suspende -se 
sempre que ao requerente sejam solicitados elementos 
ou esclarecimentos adicionais ou exigida a correcção de 
deficiências.

Artigo 34.º
Suspensão e imposição de condições ou obrigações especiais

1 — Quando verifique que o exercício das actividades 
referidas no n.º 1 do artigo 30.º não satisfaz os requisitos 
exigidos no presente decreto -lei e na demais legislação 
aplicável ou as condições da respectiva notificação a auto-
ridade competente deve suspender o exercício das referidas 
actividades ou impor condições ou obrigações especiais.

2 — A decisão proferida nos termos do número anterior 
deve conter os respectivos fundamentos.

3 — A decisão de suspensão ou de imposição de condi-
ções ou obrigações especiais é judicialmente impugnável, 
nos termos da lei.

Artigo 35.º
Obrigações do fabricante

1 — Sem prejuízo das demais obrigações previstas no 
presente decreto -lei, a pessoa que exerça as actividades 
referidas no n.º 1 do artigo 30.º deve:

a) Cumprir os requisitos mínimos relativos ao fabrico 
de dispositivos médicos;

b) Possuir os registos de todas as transacções de disposi-
tivos médicos efectuadas ao abrigo do disposto no presente 
decreto -lei durante um período de cinco anos;

c) Facultar o acesso dos agentes da fiscalização aos lo-
cais, instalações e equipamentos referidos na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 31.º, bem como aos documentos e registos 
que permitam verificar o cumprimento do disposto nas 
alíneas a) e b) do presente número.

2 — Os registos a que se refere a alínea b) do número 
anterior devem conter, pelo menos, as seguintes indica-
ções:

a) Data da transacção;
b) Designação do produto e demais identificação;
c) Quantidade fornecida;
d) Denominação social ou nome e identificação da sede 

social ou residência do destinatário.

CAPÍTULO XI

Distribuição

Artigo 36.º
Distribuição por grosso

1 — O exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos está sujeito a notificação da au-
toridade competente e à fiscalização por parte desta nos 
termos do presente decreto -lei.

2 — A notificação é efectuada com a antecedência mí-
nima de 60 dias relativamente ao início do exercício da 
actividade de distribuição por grosso.

3 — Os elementos que devem constar e acompanhar a 
notificação são definidos por regulamento da autoridade 
competente, a emitir no prazo de 90 dias.

Artigo 37.º
Requisitos para a actividade de distribuição por grosso

1 — O exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos só é permitido no caso de o inte-
ressado dispor de:

a) Responsável técnico que assegure a qualidade das 
actividades desenvolvidas;

b) Instalações e equipamentos adequados e com capaci-
dade para assegurar uma boa armazenagem, conservação 
e distribuição dos dispositivos médicos, de modo a manter 
os seus requisitos de desempenho e segurança.

2 — O responsável técnico deve possuir uma qualifi-
cação técnica adequada à gestão e garantia da qualidade 
da actividade de distribuição por grosso dos dispositivos 
médicos em causa, bem como conhecimento adequado da 
legislação e demais regulamentação aplicável aos mesmos 
dispositivos médicos.

3 — As regras relativas às boas práticas de distribuição 
por grosso de dispositivos médicos são estabelecidas por 
portaria do membro do Governo responsável pela área da 
saúde a emitir no prazo de um ano.

4 — Até à adopção da portaria prevista no número 
anterior, são aplicáveis, com as devidas adaptações, as 
disposições da Portaria n.º 348/98, de 15 de Junho, com 
excepção do disposto no segundo parágrafo do n.º 1.1 do 
anexo da referida portaria.

Artigo 38.º
Instrução do processo

A autoridade competente deve verificar a regularidade 
da apresentação da notificação, solicitando ao interessado, 
se for caso disso, o fornecimento dos elementos e escla-
recimentos adicionais considerados necessários, sob pena 
da notificação ser declarada inválida.
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Artigo 39.º
Vistoria

1 — Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 37.º, autoridade competente, depois de verificar a 
regularidade da notificação, pode determinar a realização 
de vistoria das instalações onde o requerente pretende 
exercer a actividade.

2 — A vistoria destina -se a verificar a conformidade 
das instalações com as condições de exercício exigidas 
no presente decreto -lei e nas demais normas aplicáveis.

3 — No caso de as instalações não se encontrarem nas 
condições exigidas de acordo com o disposto no número 
anterior, é concedido ao interessado um prazo não inferior 
a 30 dias para corrigir as deficiências verificadas.

4 — Caso a vistoria não tenha lugar no prazo de 60 dias 
a contar da data de recepção da notificação, o notificante 
pode iniciar a actividade, ficando sujeito a vistoria posterior 
e à decisão sobre essa mesma vistoria.

5 — O prazo referido no número anterior suspende -se 
sempre que ao requerente sejam solicitados elementos 
ou esclarecimentos adicionais ou exigida a correcção de 
deficiências.

Artigo 40.º
Suspensão e imposição de condições ou obrigações especiais

1 — Quando verifique que o notificante não satisfaz 
os requisitos exigidos no presente decreto -lei e na demais 
legislação aplicável ou as condições da respectiva notifi-
cação, a autoridade competente deve suspender o exercício 
da actividade de distribuição por grosso de dispositivos 
médicos do notificante ou impor condições ou obrigações 
especiais ao notificante.

2 — A decisão proferida nos termos do número anterior 
deve conter os respectivos fundamentos.

3 — A decisão de suspensão ou de imposição de condi-
ções ou obrigações especiais é judicialmente impugnável, 
nos termos da lei.

Artigo 41.º
Obrigações do distribuidor

1 — Sem prejuízo das demais obrigações previstas no 
presente decreto -lei, a pessoa que exerça a actividade de 
distribuição por grosso de dispositivos médicos deve:

a) Cumprir os princípios e as normas das boas práticas 
de distribuição;

b) Notificar, por escrito, à autoridade competente:

i) A lista dos dispositivos colocados no mercado por si 
distribuídos, incluindo a menção da marca, grupo e tipo 
ou modelo, descrição e fim a que se destina;

ii) O nome ou firma e endereço ou sede do fabricante e, 
caso este não disponha de domicílio ou sede num Estado 
membro, do respectivo mandatário;

iii) As alterações do seu nome ou firma e domicílio ou 
endereço completos e dos outros elementos de notificação 
obrigatória nos termos das subalíneas anteriores;

c) Possuir e manter os registos de todas as transacções 
de dispositivos médicos efectuadas ao abrigo do disposto 
no presente decreto -lei durante um período de cinco anos;

d) Distribuir exclusivamente os dispositivos médicos 
que cumpram os requisitos exigidos por legislação própria 

para poderem ser considerados aptos à sua colocação no 
mercado;

e) Recusar a distribuição de dispositivos médicos cuja 
retirada do mercado tenha sido ordenada pelas autoridades 
competentes ou decidida pelos responsáveis legais pela sua 
colocação no mercado;

f) Devolver ao fabricante ou fornecedor ou destruir 
todos os dispositivos médicos que não se encontrem em 
condições legais de ser distribuídos, salvo se puderem ser 
utilizados para outros propósitos legítimos e desde que a 
não conformidade conste, de modo legível e indelével, 
do acondicionamento ou da rotulagem do produto em 
causa;

g) Facultar o acesso dos agentes da fiscalização aos 
locais, instalações e equipamentos referidos na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 37.º, bem como aos documentos e registos 
que permitam verificar o cumprimento do disposto nas 
alíneas do presente número;

h) Cumprir as obrigações de vigilância previstas nos 
artigos 27.º e 28.º

2 — Os registos a que se refere a alínea c) do número 
anterior devem conter, pelo menos, as seguintes indica-
ções:

a) Data da transacção;
b) Designação do produto e demais identificação;
c) Quantidade recebida ou fornecida;
d) Denominação social ou nome e identificação da sede 

social ou residência do fornecedor e do destinatário.

CAPÍTULO XII

Protecção da saúde

Artigo 42.º
Medidas especiais de protecção da saúde

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 29.º, a autori-
dade competente toma ainda todas as medidas necessárias 
para garantir a protecção da saúde e da segurança ou o 
respeito por imperativos de saúde pública.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a au-
toridade competente pode retirar do mercado ou suspender, 
restringir ou subordinar a determinadas condições espe-
cíficas a colocação no mercado e a entrada em serviço de 
um dispositivo ou grupo de dispositivos.

3 — A decisão fundamentada é notificada ao fabricante 
ou ao seu mandatário.

4 — As medidas são igualmente comunicadas à Comis-
são Europeia e aos outros Estados membros, com indicação 
dos respectivos fundamentos.

CAPÍTULO XIII

Publicidade

Artigo 43.º
Definição

1 — Considera -se publicidade de dispositivos médi-
cos, para efeitos do presente decreto -lei, qualquer forma 
de informação, de prospecção ou de incentivo que tenha 
por objecto ou por efeito a promoção da sua utilização, 
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prescrição, dispensa, venda, aquisição ou consumo em 
qualquer das seguintes circunstâncias:

a) Junto do público em geral;
b) Junto dos profissionais de saúde;
c) Através da visita de representantes comerciais de 

dispositivos médicos às pessoas referidas na alínea an-
terior;

d) Através do fornecimento de amostras a qualquer das 
pessoas referidas nas alíneas a) e b);

e) Através da concessão, oferta ou promessa de bene-
fícios pecuniários ou em espécie, excepto quando o seu 
valor intrínseco seja insignificante;

f) Pela via do patrocínio de reuniões de promoção a que 
assistam profissionais de saúde;

g) Pela via do patrocínio a congressos ou reuniões de ca-
rácter científico em que participem profissionais de saúde, 
nomeadamente pelo pagamento, directo ou indirecto, dos 
custos de acolhimento;

h) Através da referência ao nome comercial de um dis-
positivo médico.

2 — A publicidade de dispositivos médicos pode ser 
realizada directamente pelo fabricante de um dispositivo 
médico ou, em nome deste, por terceiro, sem prejuízo do 
disposto no presente decreto -lei.

3 — A publicidade de dispositivos médicos:

a) Deve conter elementos que estejam de acordo com 
as informações constantes das instruções de utilização e 
da documentação técnica do dispositivo médico;

b) Deve promover a utilização segura dos dispositivos 
médicos, fazendo -o de forma objectiva e sem exagerar as 
suas propriedades;

c) Não pode ser enganosa.

Artigo 44.º
Âmbito de exclusão

1 — O presente capítulo não se aplica:

a) À rotulagem e às instruções de utilização que acom-
panham os dispositivos médicos;

b) À correspondência necessária para dar resposta a 
uma pergunta específica sobre determinado dispositivo 
médico, eventualmente acompanhada de qualquer do-
cumento, desde que não contenha qualquer elemento de 
carácter publicitário;

c) Às informações concretas e aos documentos de re-
ferência relativos às advertências sobre os incidentes no 
âmbito da vigilância, bem como aos catálogos de venda 
e às listas de preços, desde que não contenham qualquer 
outra informação sobre o dispositivo médico;

d) Às informações relativas à saúde humana ou a doen-
ças humanas, desde que não façam referência, ainda que 
indirecta, a um dispositivo médico.

2 — Consideram -se listas de preços e catálogos de ven-
das, os devidamente identificados como tal e que apenas 
contenham o nome, imagem simples, classificação, di-
mensão da embalagem e preço dos dispositivos médicos.

3 — As listas e catálogos referidos no número anterior 
que incluam os dispositivos referidos no n.º 2 do artigo 45.º 
só podem ser divulgados junto dos profissionais de saúde, 
distribuidores por grosso e utilizadores de dispositivos 
médicos.

Artigo 45.º
Proibição

1 — É proibida a publicidade de dispositivos médicos 
que não sejam objecto de uma avaliação da conformidade 
nos termos dos artigos 8.º a 10.º e de notificação à autori-
dade competente nos termos do artigo 11.º

2 — É proibida a publicidade junto do público em geral 
dos dispositivos médicos cuja utilização careça da media-
ção e decisão de um profissional de saúde, designadamente 
os dispositivos implantáveis, os dispositivos invasivos 
de longo prazo, os dispositivos que incluam como parte 
integrante um medicamento ou um derivado estável do 
sangue ou do plasma humanos e os dispositivos fabrica-
dos mediante a utilização de células e tecidos de origem 
animal.

3 — O disposto no número anterior não prejudica a 
realização de campanhas de promoção de dispositivos 
médicos aprovadas pela autoridade competente por razões 
de interesse público.

4 — São permitidas excepções ao disposto no n.º 2 do 
presente artigo, constantes de elenco a aprovar por portaria 
do membro do Governo responsável pela área da saúde.

Artigo 46.º
Publicidade junto do público

1 — A publicidade dos dispositivos médicos junto do 
público é inequivocamente identificada enquanto tal, in-
dicando expressamente que se trata de um dispositivo 
médico e incluindo as informações previstas no número 
seguinte.

2 — A publicidade junto do público contém, pelo me-
nos, as seguintes informações:

a) Nome do dispositivo médico ou a marca comer-
cial;

b) Informações indispensáveis ao uso seguro do dis-
positivo médico, incluindo a finalidade e precauções es-
peciais;

c) Aconselhamento ao utente para ler cuidadosamente 
a rotulagem e as instruções de utilização.

3 — A publicidade de dispositivos médicos junto do 
público não pode conter qualquer elemento que:

a) Leve a concluir que a consulta médica ou a inter-
venção cirúrgica é desnecessária, em particular sugerindo 
um diagnóstico ou preconizando o tratamento por corres-
pondência;

b) Sugira que o efeito do dispositivo médico é garantido, 
sem reacções adversas ou efeitos secundários, com resul-
tados superiores ou equivalentes aos de outro tratamento 
com dispositivo médico ou medicamento;

c) Sugira que o estado normal de saúde da pessoa pode 
ser melhorado através da utilização do dispositivo mé-
dico;

d) Sugira que o estado normal de saúde da pessoa pode 
ser prejudicado caso o dispositivo médico não seja utili-
zado;

e) Se dirija exclusiva ou principalmente a crianças;
f) Faça referência a uma recomendação emanada por 

cientistas, profissionais de saúde ou outra pessoa que, pela 
sua celebridade, possa incitar ao consumo de dispositivos 
médicos;
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g) Trate o dispositivo médico como um produto alimen-
tar, produto cosmético ou de higiene corporal ou qualquer 
outro produto de consumo;

h) Sugira que a segurança ou eficácia do dispositivo 
médico é devida ao facto de ser considerado um produto 
natural;

i) Possa induzir, por uma descrição ou representação 
detalhada da anamnese, a um falso autodiagnóstico;

j) Se refira de forma abusiva, assustadora ou enganosa 
a demonstrações ou garantias de cura;

l) Utilize de forma abusiva, assustadora ou enganosas 
representações visuais das alterações do corpo humano 
causadas por doenças ou lesões, ou da acção de um dis-
positivo médico no corpo humano ou em partes do corpo 
humano.

4 — É proibida qualquer forma de publicidade com-
parativa.

Artigo 47.º
Publicidade junto de profissionais de saúde

Os dispositivos médicos referidos no n.º 2 do artigo 45.º 
só podem ser anunciados ou publicitados em publicações 
técnicas ou suportes de informação destinados e acessí-
veis exclusivamente por médicos e outros profissionais 
de saúde.

Artigo 48.º
Documentação publicitária

1 — A documentação transmitida a profissionais de 
saúde deve indicar a data em que foi estabelecida ou revista 
pela última vez.

2 — A informação contida na documentação tem de 
ser exacta, actual, verificável e suficientemente completa 
para permitir ao destinatário fazer uma ideia correcta do 
desempenho e segurança do dispositivo médico.

3 — As citações e o material ilustrativo retirados de pu-
blicações médicas ou trabalhos científicos que se destinem 
a ser usados na documentação devem ser correctamente 
reproduzidos e indicada a respectiva fonte.

Artigo 49.º
Obrigações do fabricante

1 — O fabricante fica obrigado a criar e manter um 
serviço científico responsável pela informação relativa aos 
dispositivos médicos de que é responsável.

2 — O fabricante é ainda obrigado a:
a) Manter registos completos e pormenorizados de 

toda a publicidade realizada pela empresa, em fichas que 
mencionem os destinatários, modo e data da primeira di-
fusão;

b) Manter os registos previstos na alínea anterior à dis-
posição das autoridades com competência fiscalizadora 
durante um período de cinco anos, contados da data pre-
vista na alínea anterior;

c) Garantir que a publicidade efectuada pela sua em-
presa ou por conta ou em nome dela respeita as obrigações 
impostas por lei;

d) Assegurar que os representantes comerciais que pro-
movem dispositivos médicos por sua conta ou em seu 
nome dispõem das habilitações adequadas e da formação 
profissional necessária ao cabal desempenho das suas 

funções, exercendo a sua profissão no respeito pleno das 
respectivas obrigações;

e) Criar os mecanismos necessários para assegurar a 
recepção e o tratamento das informações referidas no n.º 3 
do artigo seguinte;

f) Colaborar com as autoridades públicas com com-
petência no âmbito do presente capítulo, nomeadamente 
fornecendo as informações e a assistência necessárias ao 
exercício das suas competências;

g) Respeitar as decisões adoptadas no âmbito do pre-
sente capítulo, sem prejuízo do direito de impugnação 
resultante da lei.

Artigo 50.º
Representantes comerciais de dispositivos médicos

1 — Os representantes comerciais de dispositivos mé-
dicos devem ser adequadamente formados e dispor de 
conhecimentos científicos e de formação deontológica 
que lhes permita fornecer informações precisas e tão com-
pletas quanto possível sobre os dispositivos médicos que 
apresentam.

2 — Os representantes comerciais de dispositivos mé-
dicos devem, em cada visita, apresentar ou colocar à dis-
posição do profissional de saúde visitado, quanto a cada 
um dos dispositivos médicos que apresentem, cópia da 
rotulagem e as instruções de utilização.

3 — Os representantes comerciais de dispositivos mé-
dicos devem comunicar imediatamente ao fabricante ou à 
empresa a que se encontram contratualmente ligados quais-
quer informações relativas à utilização dos dispositivos 
médicos que promovem, em especial no que se refere aos 
incidentes que lhes sejam transmitidas pelos profissionais 
de saúde visitados.

4 — Os requisitos necessários para o exercício da pro-
fissão de representante comercial de dispositivos médicos 
e a respectiva designação profissional são definidos por 
portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas do trabalho, da saúde e da educação a emitir 
no prazo de 180 dias.

5 — O regime de acesso dos representantes comerciais 
de dispositivos médicos aos estabelecimentos e serviços 
que integram o SNS é definido por despacho do membro 
do Governo responsável pela área da saúde a emitir no 
prazo de 60 dias após a emissão da portaria referida no 
número anterior, o qual determina ainda os mecanismos e 
as regras que permitam assegurar o normal funcionamento 
dos serviços e a transparência da actividade profissional 
dos representantes.

Artigo 51.º
Prémios, ofertas e outros benefícios

1 — É proibido ao fabricante, à empresa responsável 
pela informação ou pela promoção de um dispositivo mé-
dico ou ao distribuidor por grosso dar ou prometer, directa 
ou indirectamente, aos profissionais de saúde, prémios, 
ofertas, bónus ou benefícios pecuniários ou em espécie, 
excepto quando se trate de objectos de valor insignifi-
cante e relevantes para a prática do profissional de saúde.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, é 
proibido aos profissionais de saúde, por si ou por inter-
posta pessoa, pedir ou aceitar, directa ou indirectamente, 
prémios, ofertas, bónus ou outros benefícios pecuniários 
ou em espécie, por parte do fabricante, da empresa res-



Diário da República, 1.ª série — N.º 115 — 17 de Junho de 2009  3725

ponsável pela informação ou promoção de um dispositivo 
médico ou do distribuidor por grosso, ainda que os mesmos 
sejam percebidos no estrangeiro ou ao abrigo de legislação 
estrangeira e independentemente da existência ou não de 
qualquer contrapartida relativa ao fornecimento, utilização, 
dispensa ou venda de dispositivos médicos por parte das 
mesmas pessoas.

3 — O sentido e âmbito da excepção prevista na parte 
final do n.º 1 podem ser definidos por despacho do membro 
do Governo responsável pela área da saúde.

4 — Não constitui violação do disposto nos n.os 1 e 2 
do presente artigo o pagamento de honorários a profissio-
nais de saúde pela sua participação activa, nomeadamente 
através da apresentação de comunicações científicas em 
eventos desta natureza ou em acções de formação e de 
promoção de dispositivos médicos, desde que, em qualquer 
caso, o aludido pagamento não fique dependente ou seja 
contrapartida da utilização ou dispensa de dispositivos 
médicos.

Artigo 52.º
Transparência e publicidade

1 — O patrocínio, por qualquer entidade abrangida pelo 
presente decreto -lei, de congressos, simpósios ou quaisquer 
acções ou eventos de cariz científico ou de divulgação, 
directa ou indirecta, dos dispositivos médicos referidos no 
n.º 2 do artigo 45.º, deve constar da documentação promo-
cional relativa aos mesmos, bem como da documentação 
dos participantes e dos trabalhos ou relatórios publicados 
após a realização dessas mesmas acções e eventos.

2 — O fabricante ou a empresa responsável pela infor-
mação ou promoção do dispositivo médico devem manter 
a documentação referente a cada um dos eventos ou acções 
patrocinados ou organizados, ainda que indirectamente.

3 — A documentação acima referida inclui, de forma 
completa e fiel, o seguinte:

a) Programa das acções e eventos;
b) Identificação da entidade ou das entidades que reali-

zam, patrocinam e organizam as acções ou eventos;
c) Cópia das comunicações científicas ou profissionais 

efectuadas;
d) Mapa das despesas e eventuais receitas e respectivos 

documentos justificativos.

4 — A documentação referida nos números anteriores é 
conservada durante um prazo de cinco anos, contados da 
data da conclusão da acção ou evento, e colocada à dispo-
sição das entidades com competência fiscalizadora.

Artigo 53.º
Acções científicas ou de promoção

1 — As acções de formação, informação ou de promoção 
de vendas dos dispositivos referidos no n.º 2 do artigo 45.º 
só podem ser dirigidas a profissionais de saúde.

2 — As entidades promotoras ou organizadoras de ac-
ções abrangidas pelo número anterior apenas podem su-
portar custos de acolhimento dos respectivos participantes 
e estritamente limitado ao objectivo principal da acção.

3 — O disposto nos números anteriores aplica -se igual-
mente a acções ou eventos de cariz exclusivamente pro-
fissional e científico.

4 — O Ministro da Saúde define as regras de partici-
pação dos profissionais de saúde do SNS nas acções ou 
eventos abrangidos pelo presente artigo.

Artigo 54.º
Custos de acolhimento

1 — Apenas se consideram custos de acolhimento os 
encargos com a inscrição, deslocação e estadia dos pro-
fissionais de saúde participantes nas acções previstas no 
artigo anterior.

2 — Os custos de acolhimento com a estadia não po-
dem exceder o período compreendido entre o dia anterior 
ao do início da acção ou do evento e o dia seguinte ao do 
termo do evento ou das acções nem comportar qualquer 
programa ou actividade de carácter social susceptível de 
prejudicar ou impedir a plena participação nas sessões de 
cariz científico e profissional.

3 — A escolha dos locais de realização das acções e dos 
eventos científicos previstos no artigo anterior, obedece a 
critérios ajustados do ponto de vista profissional e logístico 
e envolve, designadamente quanto aos níveis de hospitali-
dade, custos financeiros adequados ao fim em vista.

Artigo 55.º
Amostras gratuitas

1 — As amostras gratuitas de dispositivos médicos 
referidos no n.º 2 do artigo 45.º só podem ser cedidas a 
profissionais de saúde habilitados decidir sobre a utiliza-
ção dos referidos dispositivos, a título excepcional, desde 
que verificadas, cumulativamente, as seguintes condições:

a) Serem objecto de pedido escrito do destinatário, de-
vidamente datado e assinado;

b) Conterem as menções «Amostra gratuita» e «Venda 
proibida», ou outras semelhantes;

c) Possuírem rotulagem e serem acompanhadas de um 
exemplar das instruções de utilização.

2 — As amostras gratuitas de dispositivos médicos 
disponibilizadas ao público em geral devem cumprir o 
disposto nas alíneas b) e c) do número anterior.

3 — As entidades que fornecem as amostras ficam obri-
gadas a criar um sistema adequado de controlo e de res-
ponsabilização, que é mantido à disposição das autoridades 
com competência fiscalizadora, durante cinco anos.

Artigo 56.º
Fiscalização

1 — No âmbito dos seus poderes de supervisão, in-
cumbe à autoridade competente apreciar a publicidade de 
dispositivos médicos.

2 — O órgão máximo da autoridade competente define 
os critérios a que obedece a fiscalização do cumprimento 
do disposto no presente capítulo.

3 — O órgão máximo da autoridade competente pode, 
por sua iniciativa, a pedido de outra entidade pública ou 
privada ou mediante queixa:

a) Ordenar as medidas, provisórias ou definitivas, ne-
cessárias para impedir qualquer forma de publicidade que 
viole o disposto no presente decreto -lei, ainda que não 
iniciada, ou para corrigir ou rectificar os efeitos de publi-
cidade já iniciada junto dos consumidores e das empresas;
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b) Apreciar, a título preventivo, a conformidade com a 
lei de determinada forma ou projecto publicitário.

4 — A publicação ou divulgação de publicidade proibida 
constitui crime de desobediência, nos termos previstos no 
artigo 348.º do Código Penal, sem prejuízo da responsabili-
dade contra -ordenacional a que houver lugar e da aplicação 
das sanções pecuniárias e administrativas adequadas, nos 
termos previstos no presente decreto -lei ou, na sua falta, 
na legislação sobre publicidade.

Artigo 57.º
Legislação subsidiária

Em tudo o que não se encontre previsto no presente 
capítulo, aplica -se o disposto no Código da Publicidade.

CAPÍTULO XIV

Base de dados e confidencialidade

Artigo 58.º
Base de dados europeia

1 — As informações relativas à aplicação do presente 
decreto -lei são registadas numa base de dados europeia, 
acessível às autoridades competentes, contendo o seguinte:

a) Dados relativos ao registo dos fabricantes, dos man-
datários e dos dispositivos, de acordo com o artigo 11.º, 
com excepção dos dados relativos a dispositivos feitos 
por medida;

b) Dados relativos aos certificados emitidos, modifica-
dos, completados, suspensos, retirados ou recusados, de 
acordo com os procedimentos previstos nos anexos II a VII, 
do presente decreto -lei, do qual fazem parte integrante, ou, 
tratando -se de dispositivos médicos implantáveis activos, 
nos anexos X a XIV do presente decreto -lei, do qual fazem 
parte integrante;

c) Dados obtidos de acordo com o processo de vigilância 
definido nos artigos 27.º e 28.º;

d) Dados relacionados com as investigações clínicas 
referidos no capítulo V.

2 — Enquanto não estiver implementada a base de da-
dos europeia, a regulamentar por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da saúde, a colocação no 
mercado ou entrada em serviço de qualquer dispositivo 
é notificada pelo fabricante ou mandatário à autoridade 
competente, juntamente com os elementos referidos no 
n.º 3 do artigo 11.º

Artigo 59.º
Confidencialidade

1 — As informações transmitidas a todos os intervenien-
tes na execução do presente decreto -lei são confidenciais, 
ficando os funcionários que delas tenham conhecimento 
sujeitos a dever de sigilo, sem prejuízo da divulgação das 
informações necessárias à salvaguarda da saúde pública.

2 — O disposto no número anterior não prejudica o 
cumprimento das obrigações da autoridade competente 
dos organismos notificados no que se refere à informação 
recíproca e à divulgação das advertências, nem o dever de 
informação que incumbe às pessoas em questão no âmbito 
do direito penal.

3 — Não são consideradas confidenciais as seguintes 
informações:

a) Sobre o registo dos responsáveis pela colocação 
dos dispositivos no mercado, em conformidade com o 
artigo 11.º;

b) Destinadas aos utilizadores transmitidas pelo fabri-
cante, pelo mandatário ou pelo distribuidor relacionadas 
com medidas ao abrigo do n.º 3 do artigo 27.º;

c) Contidas em certificados emitidos, alterados, com-
plementados, suspensos ou retirados.

CAPÍTULO XV

Fiscalização, infracções, sanções

Artigo 60.º
Autoridade competente e fiscalização

1 — O INFARMED, I. P., é designado como autori-
dade competente, para efeito do presente decreto -lei e do 
exercício dos direitos, das obrigações e das competências 
que a ordem jurídica comunitária confere às autoridades 
competentes dos Estados membros, nos termos previstos 
na lei e nas normas comunitárias aplicáveis.

2 — Sem prejuízo das competências atribuídas por lei 
a outras entidades e, em particular, à Autoridade de Segu-
rança Alimentar e Económica (ASAE), o INFARMED, I. P., 
através dos seus trabalhadores, funcionários ou agentes, 
procede à fiscalização do cumprimento do disposto no 
presente decreto -lei e na respectiva regulamentação, po-
dendo, para efeitos de apreciação clínica ou laboratorial, 
recorrer a serviços de terceiros.

3 — A actividade de fiscalização abrange os estabeleci-
mentos e as instituições e unidades situados em território 
nacional em que os dispositivos médicos sejam fabricados, 
importados ou exportados, distribuídos ou utilizados na 
prestação de cuidados de saúde.

4 — As competências referidas nos números anteriores 
abrangem os dispositivos destinados a exportação, in-
cluindo os que não satisfaçam os requisitos essenciais es-
tabelecidos no anexo I, do presente decreto -lei, do qual faz 
parte integrante, ou, tratando -se de dispositivos médicos 
implantáveis activos, no anexo X do presente decreto -lei, 
do qual faz parte integrante, ou não ostentem a marcação 
CE e a fiscalização e acompanhamento das investigações 
de dispositivos que não ostentem a marcação CE.

5 — Os trabalhadores, funcionários ou agentes do IN-
FARMED, I. P., podem, desde que no âmbito e para os 
efeitos do disposto no número anterior, colher amostras 
de dispositivos médicos.

6 — Os proprietários, administradores, gerentes, ges-
tores, directores ou representantes das empresas que se 
dediquem ao fabrico, distribuição, armazenagem e venda 
de dispositivos médicos sujeitos às atribuições do IN-
FARMED, I. P., e das instituições e unidades onde esses 
dispositivos são utilizados na prestação de cuidados de 
saúde devem facultar aos agentes e funcionários desta 
Autoridade incumbidos da fiscalização a que se refere o 
n.º 1 a entrada na dependência dos seus estabelecimentos e 
escritórios em todas as situações que envolvam diligências 
de fiscalização, devendo facultar -lhes igualmente, desde 
que solicitadas, as informações adequadas e suficientes que 
permitam a este organismo desencadear os procedimentos 
que sejam julgados necessários.
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Artigo 61.º
Infracções e coimas

1 — Constitui contra -ordenação, punível com coima de 
€ 2000 a € 3740 ou até € 44 890, consoante o agente seja 
pessoa singular ou pessoa colectiva:

a) A colocação no mercado, a entrada em serviço e 
a comercialização de dispositivos que não cumpram os 
requisitos essenciais previstos no presente decreto -lei;

b) O não cumprimento dos requisitos relevantes em 
matéria de preservação da saúde e de segurança relativa-
mente aos dispositivos destinados pelo fabricante a ser 
utilizados em conformidade com as disposições relativas 
aos equipamentos de protecção individual e com o presente 
decreto -lei;

c) O incumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 5.º, 
relativamente aos dispositivos que sejam igualmente má-
quinas;

d) O incumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 5.º;
e) A disponibilização ao doente de dispositivos médicos 

feitos por medida das classes IIa, IIb e III e implantáveis 
activos sem serem acompanhados pela declaração referida 
nos anexos VIII ou XV do presente decreto -lei, do qual fazem 
parte integrante;

f) A colocação no mercado de dispositivos não confor-
mes com as regras de classificação previstas no anexo IX 
do presente decreto -lei, do qual faz parte integrante;

g) A colocação no mercado ou a comercialização de 
dispositivos que não tenham aposta a marcação CE, a 
utilização indevida da marcação CE e o incumprimento 
das disposições do presente decreto -lei relativas à mar-
cação CE;

h) A colocação no mercado ou a entrada em serviço de 
dispositivos sem o cumprimento ou a aplicação adequada 
dos procedimentos de avaliação de conformidade ou sem 
que tenha sido elaboradas e disponibilizadas as declarações 
que lhes sejam aplicáveis;

i) O incumprimento das obrigações previstas nos n.os 6, 
7 e 13 do artigo 8.º;

j) A falta ou insuficiência das notificações previstas no 
artigo 11.º e das alterações dos elementos de notificação 
obrigatória nos termos do mesmo artigo;

l) A ausência de rotulagem e instruções de utilização 
redigidas em língua portuguesa ou a sua desconformidade 
com o n.º 13 do anexo I do presente decreto -lei, do qual faz 
parte integrante, ou, no caso dos dispositivos implantáveis 
activos, com os n.os 17, 18 e 19 do anexo X do presente 
decreto -lei, do qual faz parte integrante;

m) A realização de investigação clínica sem aplicação 
dos procedimentos referidos nos anexos VIII, XV e XVI do 
presente decreto -lei do presente decreto -lei, do qual faz 
parte integrante;

n) A utilização de dispositivos médicos em investigação 
clínica fora das condições previstas no presente decreto-
-lei;

o) O incumprimento do dever de notificação à autori-
dade competente previsto no n.º 2 do artigo 12.º;

p) A realização de investigação clínica quando a auto-
ridade competente tenha emitido decisão em contrário;

q) A realização de investigação clínica em desconfor-
midade com os termos em que a mesma foi concedida;

r) A realização da investigação sem o parecer favorá-
vel da comissão de ética para a saúde competente ou em 
desconformidade com o referido parecer;

s) A emissão de parecer pela comissão de ética para 
saúde em desconformidade com o disposto nos n.os 2 e 3 
do artigo 14.º;

t) O incumprimento da obrigação de notificação prevista 
no n.º 1 do artigo 16.º e a falta ou insuficiência de justifi-
cação em caso de antecipação do término;

u) O incumprimento do disposto nos artigos 17.º, 18.º, 
19.º e 20.º;

v) A realização ou continuação da investigação clínica 
em centro de ensaio não dotado dos meios materiais e 
humanos adequados;

x) A continuação da investigação clínica cuja suspen-
são ou interrupção haja sido determinada pela autoridade 
competente;

z) A violação dos deveres de confidencialidade e de 
protecção dos dados pessoais dos participantes na inves-
tigação;

aa) A realização da investigação clínica sem que o parti-
cipante tenha sido previamente informado dos seus objec-
tivos, riscos, inconvenientes da investigação e condições 
em que este é realizado ou prestado o consentimento livre 
e esclarecido;

bb) O incumprimento ou o cumprimento defeituoso pelo 
organismo notificado das obrigações que lhe incumbem 
por força do disposto no artigo 22.º;

cc) A colocação no mercado e a entrada em serviço 
de dispositivos médicos que não cumpram o disposto no 
capítulo VII;

dd) O incumprimento das obrigações relativas à vigi-
lância de dispositivos médicos previstas nos artigos 27.º 
e 28.º e no anexo XX do presente decreto -lei, do qual faz 
parte integrante;

ee) O exercício das actividades referidas no n.º 1 do 
artigo 30.º e da actividade de distribuição por grosso de 
dispositivos médicos em desconformidade com o disposto 
no presente decreto -lei;

ff) A violação do dever de assegurar, de forma efectiva, 
a responsabilidade técnica do estabelecimento das activi-
dades referidas no n.º 1 do artigo 30.º e de distribuição por 
grosso de dispositivos médicos;

gg) O exercício das actividades referidas no n.º 1 do 
artigo 30.º e da actividade de distribuição por grosso de 
dispositivos médicos quando o mesmo esteja suspenso por 
decisão da autoridade competente e o incumprimento das 
condições ou obrigações especiais impostas pela autoridade 
competente nos termos do n.º 1 do artigo 34.º e do n.º 1 
do artigo 40.º;

hh) A violação dos requisitos mínimos relativos ao fa-
brico de dispositivos médicos e dos princípios e normas 
relativos às boas práticas de distribuição;

ii) A violação das normas relativas ao registo das tran-
sacções de dispositivos médicos previstas no presente 
decreto -lei;

jj) A falta das notificações previstas na alínea b) do n.º 1 
do artigo 41.º;

ll) O incumprimento das obrigações previstas nas alí-
neas d), e) e f) do n.º 1 do artigo 41.º;

mm) O incumprimento do disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 43.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 45.º, nos n.os 1 e 2 do 
artigo 46.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 47.º, nos n.os 1 a 3 do 
artigo 48.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 49.º, nos n.os 1, 2 e 4 do 
artigo 51.º e nos artigos 52.º a 54.º;

nn) O fornecimento de amostras gratuitas de dispositivos 
médicos em incumprimento das condições previstas no 
presente decreto -lei;
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oo) A quebra de confidencialidade em relação às in-
formações de natureza técnica dos processos de certifi-
cação;

pp) O incumprimento do dever de execução e aplicação 
das medidas adoptadas pela autoridade competente, desig-
nadamente ao abrigo dos artigos 29.º e 42.º;

qq) O incumprimento do disposto no presente decreto-
-lei relativamente ao exercício dos poderes de inspecção 
da autoridade competente;

rr) O incumprimento do disposto nos artigos 67.º e 68.º

2 — A negligência e a tentativa são puníveis, sendo 
os montantes mínimos e máximos da coima reduzidos a 
metade dos valores fixados nos números anteriores.

Artigo 62.º
Regras especiais sobre publicidade

1 — São punidos, subsidiariamente, como autores ou 
co -autores das contra -ordenações previstas no presente 
decreto -lei para a violação dos deveres previstos no capí-
tulo XIII o anunciante, a agência de publicidade ou qualquer 
outra entidade que exerça a actividade publicitária, o titular 
do suporte publicitário ou o respectivo concessionário.

2 — A decisão que decrete a aplicação de uma coima 
por violação dos deveres prescritos no capítulo XIII pode 
determinar a publicitação, em meios de comunicação so-
cial e a expensas do arguido, dos elementos essenciais da 
condenação, bem como a suspensão, por período que não 
pode exceder dois anos, da publicidade do dispositivo.

Artigo 63.º
Procedimento de contra -ordenação e aplicação de coimas

1 — Aos processos de contra -ordenações previstas no 
presente decreto -lei aplica -se subsidiariamente o disposto 
no regime geral das contra -ordenações, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado pelos 
Decretos -Leis n.os 356/89, de 17 de Outubro, e 244/95, de 
14 de Setembro, e pela Lei n.º 109/2001, de 24 de De-
zembro.

2 — A instrução dos procedimentos de contra -ordenação 
cabe ao INFARMED, I. P., sem prejuízo da intervenção, no 
domínio das respectivas atribuições, de outras entidades 
públicas.

3 — A aplicação das coimas previstas no presente 
decreto -lei compete ao presidente do órgão máximo do 
INFARMED, I. P.

4 — O produto das coimas aplicadas ao abrigo do dis-
posto no presente capítulo reverte:

a) Em 10 % para a entidade que levantou o auto de 
notícia;

b) Em 30 % para o INFARMED, I. P.;
c) Em 60 % para o Estado.

CAPÍTULO XVI

Custo dos actos e idioma

Artigo 64.º
Custo dos actos

1 — O custo dos actos e serviços que devam ser pres-
tados pela autoridade competente relativamente a dispo-

sitivos médicos, incluindo aqueles relacionados com as 
notificações, a investigação clínica e as vistorias, constitui 
um encargo dos requerentes, sendo a sua tabela fixada por 
portaria do membro do Governo responsável pela área da 
saúde, ouvido o INFARMED, I. P, a emitir no prazo de 
60 dias.

2 — O custo dos actos e serviços que devam ser pres-
tados pelo INFARMED, I. P., enquanto organismo notifi-
cado, constitui um encargo dos requerentes, sendo a sua 
tabela fixada por portaria do Ministro da Saúde, ouvido o 
INFARMED, I. P., a emitir no prazo de 60 dias.

3 — As receitas previstas nos números anteriores 
destinam -se a pagar as despesas decorrentes do serviço 
respectivo.

Artigo 65.º
Idioma dos documentos, elementos e informações

1 — Os documentos, elementos e informações a apre-
sentar à autoridade competente nos termos do presente 
decreto -lei e respectiva legislação complementar devem ser 
apresentados em língua portuguesa ou ser acompanhados 
de tradução oficial para a língua portuguesa, salvo quando 
esta seja expressamente dispensada pelo INFARMED, I. P.

2 — A autoridade competente pode autorizar que algum 
ou alguns documentos, elementos e informações sejam 
apresentados noutras línguas, nos termos definidos em 
regulamento por si adoptado.

CAPÍTULO XVII

Disposições aplicáveis aos dispositivos 
para diagnóstico in vitro

Artigo 66.º
Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro

1 — São aplicáveis, com as devidas adaptações, aos 
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e ao exer-
cício das actividades referidas no n.º 1 do artigo 30.º e de 
distribuição por grosso desses dispositivos, as seguintes 
disposições do presente decreto -lei:

a) Os artigos 27.º e 28.º, relativos à vigilância de dis-
positivos médicos e ao Sistema Nacional de Vigilância de 
Dispositivos Médicos;

b) Os artigos 30.º a 35.º, relativos ao exercício das activi-
dades de fabrico, montagem, acondicionamento, execução, 
renovação, rotulagem e esterilização;

c) Os artigos 36.º a 41.º, relativos ao exercício da acti-
vidade de distribuição por grosso;

d) Os artigos 43.º a 55.º, relativos à publicidade de dis-
positivos médicos;

e) O artigo 58.º, relativo aos poderes de fiscalização da 
autoridade competente;

f) As alíneas dd) a nn), pp) e qq) do n.º 2 do artigo 61.º 
e o artigo 62.º;

g) O artigo 64.º, relativo ao custo dos actos e serviços 
que devam ser prestados pela autoridade competente re-
lativamente a dispositivos médicos;

h) O artigo 65.º;
i) O artigo 69.º, relativo aos estabelecimentos onde são 

exercidas das actividades referidas no n.º 1 do artigo 30.º 
e as de distribuição por grosso de dispositivos que se en-
contrem em funcionamento à data da entrada em vigor do 
presente decreto -lei.
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Artigo 67.º
Dispositivo para diagnóstico in vitro de autodiagnóstico

1 — Os dispositivos para diagnóstico in vitro de auto-
diagnóstico apenas podem ser disponibilizados ao público 
mediante dispensa nas farmácias ou em locais de venda de 
medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM).

2 — Aquando da dispensa ao público dos dispositivos 
referidos no número anterior deve ser fornecida ao adqui-
rente a seguinte informação:

a) Aconselhamento quanto à utilização adequada do dis-
positivo, de forma que o utilizador o utilize adequadamente 
e interprete correctamente os resultados obtidos;

b) Informação sobre a possibilidade de resultados fal-
samente positivos ou negativos e a probabilidade da sua 
ocorrência;

c) Aconselhamento sobre as medidas a tomar no caso de 
um resultado positivo, negativo ou indeterminado;

d) Aconselhamento no sentido de não serem adoptadas 
quaisquer medidas médicas sem consultar um profissional 
de saúde.

3 — No caso de o teste de autodiagnóstico ser realizado 
pelo farmacêutico, médico ou outro profissional de saúde 
nas instalações da farmácia, do local de venda de MNSRM 
no local da consulta deve ser garantida a possibilidade do 
anonimato relativamente ao teste realizado.

4 — Os profissionais de saúde referidos no n.º 3 devem 
ter conhecimento e treino adequado para a realização do 
teste em causa.

Artigo 68.º
Dispositivos para diagnóstico in vitro de utilização restrita

1 — É proibida a disponibilização directamente ao pú-
blico dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro 
destinados unicamente ou principalmente à detecção, con-
firmação e quantificação de marcadores de infecção por 
HIV, HTLV, hepatite B, C ou D, à determinação de mar-
cadores tumorais, ao diagnóstico de doenças hereditárias, 
à grupagem sanguínea e ao rastreio genético.

2 — A utilização dos dispositivos referidos no número 
anterior é realizada sob a responsabilidade de um profis-
sional de saúde devidamente qualificado.

3 — Para os efeitos do disposto no número anterior 
considera -se profissional de saúde devidamente qualificado 
a pessoa que detenha um título reconhecido de especialista 
na área de clínica laboratorial.

4 — Os ensaios laboratoriais realizados com os dispo-
sitivos referidos no n.º 1 devem ser objecto de prescrição 
médica, sem prejuízo de serem utilizados sob a tutela ou 
autorização de entidades e organismos directamente de-
pendentes do Ministério da Saúde.

CAPÍTULO XVIII

Disposições finais e transitórias

Artigo 69.º
Prazos

Salvo disposição em contrário, todos os prazos previstos 
no presente decreto -lei são fixados em dias consecutivos, 
obedecendo o seu cômputo ao disposto no artigo 279.º do 
Código Civil.

Artigo 70.º
Norma transitória

1 — Os responsáveis pelas actividades referidas no n.º 1 
do artigo 30.º e de distribuição por grosso de dispositivos 
médicos em estabelecimentos que se encontrem em funcio-
namento à data da entrada em vigor do presente decreto -lei 
devem, no prazo de 180 dias, iniciar junto da autoridade 
competente o processo conducente à notificação prevista 
no n.º 1 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 36.º

2 — A inobservância do disposto no número anterior 
determina o encerramento do estabelecimento pela auto-
ridade competente.

Artigo 71.º
Alteração ao Decreto -Lei n.º 121/2002, de 3 de Maio

O artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 121/2002, de 3 de Maio, 
alterado pelos Decretos -Leis n.os 332/2007, de 9 de Ou-
tubro, e 138/2008, de 21 de Julho, passa a ter a seguinte 
redacção:

«Artigo 2.º
[…]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v) Decreto -Lei n.º 189/2000, de 12 de Agosto, al-

terado pelos Decretos -Leis n.os 311/2002, de 20 de 
Dezembro, e 76/2006, de 27 de Março, relativos aos 
dispositivos para diagnóstico in vitro.

4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Artigo 72.º
Norma revogatória

1 — São revogados os seguintes diplomas:

a) Decreto -Lei n.º 78/97, de 7 de Abril, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 76/2006, de 27 de Março;
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b) Decreto -Lei n.º 273/95, de 23 de Outubro, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 30/2003, de 14 de Fevereiro, 
76/2006, de 27 de Março, e 36/2007, de 16 de Fevereiro;

c) Os artigos 15.º e 17.º do Decreto -Lei n.º 189/2000, de 
12 de Agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 311/2002, de 
20 de Dezembro, e pelo Decreto -Lei n.º 76/2006, de 27 de 
Março, com excepção do n.º 4 do artigo 17.º;

d) Decreto -Lei n.º 129/2004, de 1 de Junho;
e) Portaria n.º 342/97, de 21 de Maio;
f) Portaria n.º 196/2004, de 1 de Março.

2 — As referências feitas em diplomas legais ou regula-
mentares em vigor a normas revogadas consideram -se fei-
tas às normas correspondentes do presente decreto -lei.

Artigo 73.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor em 21 de Março 
de 2010.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de 
Abril de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sou-
sa — Luís Filipe Marques Amado — Ana Maria Teodoro 
Jorge.

Promulgado em 4 de Junho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 8 de Junho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 4 do artigo 2.º)

Requisitos essenciais

Grupo I

Requisitos gerais

1 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados 
por forma que a sua utilização não comprometa o estado 
clínico nem a segurança dos doentes, nem, ainda, a se-
gurança e a saúde dos utilizadores ou, eventualmente, de 
terceiros, quando sejam utilizados nas condições e para 
os fins previstos, considerando -se que os eventuais riscos 
associados à utilização a que se destinam constituem riscos 
aceitáveis quando comparados com o benefício proporcio-
nado aos doentes e são compatíveis com um elevado grau 
de protecção da saúde e da segurança.

1.2 — Para efeitos do número anterior, devem ser ob-
servados os seguintes princípios:

1.2.1 — A redução, na medida do possível, dos riscos 
derivados de erros de utilização devido às características 
ergonómicas do dispositivo ou ao ambiente que está pre-
visto para a utilização do produto (concepção tendo em 
conta a segurança do doente); e

1.2.2 — A consideração dos conhecimentos técnicos, da 
experiência, da educação e da formação e, se for caso disso, 
das condições clínicas e físicas dos utilizadores previstos 
(concepção para utilizadores não profissionais, profissio-
nais, portadores de deficiência ou outros utilizadores).

2 — As soluções adoptadas pelo fabricante na concepção 
e construção dos dispositivos devem observar os princípios 
da segurança, atendendo ao avanço da técnica geralmente 
reconhecido, e a sua selecção deve respeitar os seguintes 
princípios, por ordem crescente de importância:

2.1 — Eliminar ou reduzir os riscos ao mínimo possível 
(concepção e construção intrinsecamente seguras);

2.2 — Quando apropriado, adoptar as medidas de pro-
tecção adequadas, incluindo, se necessário, sistemas de 
alarme para os riscos que não podem ser eliminados;

2.3 — Informar os utilizadores dos riscos residuais 
devidos a insuficiências nas medidas de protecção adop-
tadas.

3 — Os dispositivos devem atingir os níveis de ade-
quação que lhes tiverem sido atribuídos pelo fabricante e 
ser concebidos, fabricados e acondicionados por forma a 
poderem desempenhar uma ou mais das funções previstas 
na alínea u) do artigo 3.º do decreto -lei de que o presente 
anexo é parte integrante, de acordo com as especificações 
do fabricante.

4 — As características e os níveis de funcionamento 
referidos nos n.os 1 a 3 do presente anexo não devem ser 
alterados sempre que as alterações possam comprometer o 
estado clínico e a segurança dos doentes e, eventualmente, 
de terceiros, durante a vida útil dos dispositivos prevista 
pelo fabricante, quando submetidos ao desgaste decorrente 
das condições normais de utilização.

5 — Os dispositivos devem ser concebidos, fabricados 
e acondicionados de modo que as suas características e 
níveis de funcionamento, em termos da utilização prevista, 
não sofram alterações no decurso do armazenamento e do 
transporte, tendo em conta as instruções e informações 
fornecidas pelo fabricante.

6 — Os eventuais efeitos secundários indesejáveis de-
vem constituir riscos aceitáveis atendendo aos níveis de 
adequação previstos:

6.1 — A demonstração da conformidade com os re-
quisitos essenciais deve incluir uma avaliação clínica nos 
termos do anexo XVI.

Grupo II

Requisitos relativos à concepção e ao fabrico

Parte I

Propriedades químicas, físicas e biológicas

7 — No que respeita às propriedades químicas, físicas 
e biológicas, a concepção e o fabrico devem observar os 
requisitos a seguir mencionados:

7.1 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabri-
cados por forma a assegurar as características e os níveis 
de adequação referidos no grupo I, «Requisitos gerais», 
observando, em especial, o seguinte:

7.1.1 — A selecção dos materiais utilizados, nomeada-
mente no que respeita à toxicidade e, se for caso disso, à 
inflamabilidade;

7.1.2 — A compatibilidade recíproca entre os materiais 
utilizados e os tecidos, as células biológicas e os líquidos 
corporais, atendendo à finalidade do dispositivo;

7.1.3 — Sempre que aplicável, os resultados das inves-
tigações biofísicas ou de modelos cuja validade tenha sido 
previamente demonstrada.

7.2 — Os dispositivos devem ser concebidos, fabricados 
e acondicionados por forma a minimizar os riscos relativos 
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a contaminantes e resíduos no que respeita ao pessoal envol-
vido no transporte, armazenamento e utilização, bem como 
no que se refere aos doentes, tendo em conta a finalidade do 
produto, devendo ser prestada especial atenção aos tecidos 
expostos, bem como à duração e frequência da exposição.

7.3 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabri-
cados por forma a poderem ser utilizados em segurança 
com os materiais, substâncias ou gases com que entrem 
em contacto no decurso da sua utilização normal ou de 
processos de rotina e, caso se destinem à administração 
de medicamentos, devem ser concebidos e fabricados de 
modo a serem compatíveis com os medicamentos em ques-
tão, de acordo com as disposições e restrições que regem 
esses produtos, de modo que o seu nível de adequação se 
mantenha conforme à finalidade prevista.

7.4 — Quando um dispositivo inclua, como parte in-
tegrante, uma substância que, quando utilizada separada-
mente, possa ser considerada um medicamento nos ter-
mos do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, que 
procedeu à transposição da Directiva n.º 2001/83/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro, e 
possa ter efeitos sobre o corpo humano através de uma acção 
acessória à do dispositivo, deve -se verificar a qualidade, 
segurança e utilidade da substância, de forma análoga aos 
métodos previstos no anexo I da Directiva n.º 2001/83/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
(anexo I do Decreto -Lei n.º 176/206, de 30 de Agosto).

7.4.1 — Relativamente às substâncias referidas no 
n.º 7.4., o organismo notificado, após verificação da utilidade 
da substância como parte do dispositivo e tendo em conta 
a finalidade do dispositivo, solicita a uma das autoridades 
competentes no âmbito da Directiva n.º 2001/83/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro, 
designadas pelos Estados membros ou à Agência Europeia 
de Medicamentos (EMEA), que actua, nomeadamente, atra-
vés do seu comité em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, um parecer científico quanto à quali-
dade e à segurança da substância, incluindo o perfil clínico 
benefício -risco da incorporação da substância no dispositivo.

7.4.2 — Ao emitir o seu parecer referido no número an-
terior, a autoridade competente ou a EMEA toma em devida 
conta o processo de fabrico e os dados relacionados com 
a utilidade da incorporação da substância no dispositivo 
conforme determinado pelo organismo notificado.

7.5 — Quando um dispositivo incorpore, como parte 
integrante, uma substância derivada de sangue humano, 
o organismo notificado, após verificação da utilidade da 
substância como parte do dispositivo e tendo em conta a 
finalidade do dispositivo, solicita à EMEA, que actua, no-
meadamente, através do seu comité em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 726/2004, um parecer científico 
quanto à qualidade e à segurança da substância, incluindo o 
perfil clínico risco -benefício da incorporação da substância 
derivada de sangue humano no dispositivo.

7.5.1 — Ao emitir o parecer referido no número anterior 
a EMEA toma em devida conta o processo de fabrico e 
os dados relacionados com a utilidade da incorporação 
da substância no dispositivo conforme determinado pelo 
organismo notificado.

7.6 — Sempre que se fizerem alterações a uma subs-
tância acessória incorporada num dispositivo, em especial 
no que toca ao seu processo de fabrico, o organismo noti-
ficado deve ser informado das alterações e deve consultar 
a autoridade competente relevante em matéria de medica-
mentos (ou seja, a que interveio na consulta inicial) a fim 

de confirmar que a qualidade e a segurança da substância 
acessória se mantêm, devendo essa autoridade compe-
tente tomar em devida conta os dados relacionados com 
a utilidade da incorporação da substância no dispositivo 
conforme determinado pelo organismo notificado, a fim de 
garantir que as alterações não têm um impacte desfavorável 
sobre o perfil benefício -risco estabelecido para a adição 
da substância ao dispositivo.

7.6.1 — Sempre que a autoridade competente em maté-
ria de medicamentos (ou seja, a que tenha participado na 
consulta inicial) tenha obtido informações sobre a subs-
tância auxiliar susceptíveis de terem repercussões no perfil 
benefício -risco conhecido relativo à incorporação da subs-
tância no dispositivo médico, emite o parecer ao organismo 
notificado sobre a questão de saber se estas informações 
têm ou não um impacte no perfil benefício -risco estabele-
cido relativo à incorporação da substância no dispositivo 
médico, devendo o organismo notificado ter em devida 
conta o parecer científico actualizado aquando da sua ava-
liação do processo de avaliação da conformidade.

7.7 — Os dispositivos devem ser concebidos e fa-
bricados por forma a reduzirem a um mínimo os riscos 
colocados pela libertação de substâncias do dispositivo, 
devendo ser concedida especial atenção a substâncias can-
cerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, em 
conformidade com o anexo I da Directiva 67/548/CEE, 
do Conselho, de 27 de Junho, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas. (Decreto -Lei n.º 280 -A/87, de 17 de 
Julho, que estabelece medidas relativas à notificação de 
substâncias químicas e à classificação, embalagem e ro-
tulagem de substâncias perigosas; Decreto -Lei n.º 82/95, 
de 22 de Abril, que transpõe para a ordem jurídica interna 
várias directivas que alteram a Directiva n.º 67/548/CEE, 
do Conselho, de 27 de Junho, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias perigosas; Portaria n.º 732 -A/96, de 11 de No-
vembro, que aprova o Regulamento para a Notificação de 
Substâncias Químicas e para a Classificação, Embalagem 
e Rotulagem de Substâncias Perigosas.)

7.7.1 — No caso de partes do dispositivo (ou o próprio 
dispositivo) destinadas a administrar medicamentos, líqui-
dos corporais ou outras substâncias no corpo humano e, 
ou, a removê -las do corpo humano, ou dispositivos des-
tinados ao transporte e ao armazenamento desses fluidos 
ou substâncias corporais, contenham ftalatos que sejam 
classificados como cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos 
para a reprodução, da categoria 1 ou 2, em conformidade 
com o anexo I da Directiva n.º 67/548/CEE, do Conselho, 
de 27 de Junho, deve ser aposta na rotulagem do próprio 
dispositivo e ou na embalagem de cada unidade ou, se for 
caso disso, na embalagem de venda, uma indicação de que 
se trata de um dispositivo que contém ftalatos.

7.7.2 — Se a utilização pretendida desses dispositivos 
incluir o tratamento de crianças ou o tratamento de mu-
lheres grávidas ou em aleitamento, o fabricante deve for-
necer uma justificação específica para a utilização dessas 
substâncias no que se refere ao cumprimento dos requisi-
tos essenciais, nomeadamente dos constantes no presente 
número e nos n.os 7.7 e 7.7.1, na documentação técnica e 
nas instruções de utilização sobre os riscos residuais para 
estes grupos de doentes e, se for caso disso, as medidas 
de precaução adequadas.



3732  Diário da República, 1.ª série — N.º 115 — 17 de Junho de 2009 

7.8 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabrica-
dos por forma a reduzir ao mínimo os riscos derivados da 
introdução não intencional de substâncias no dispositivo, 
tendo em conta o próprio dispositivo e a natureza do meio 
em que se destina a ser utilizado.

Parte II

Infecção e contaminação microbiana

8 — No que respeita à infecção e contaminação micro-
biana, a concepção e o fabrico devem observar os seguintes 
requisitos:

8.1 — Os dispositivos e os respectivos processos de 
fabrico devem ser concebidos por forma a eliminar ou 
reduzir, tanto quanto possível, o risco de infecção para o 
doente, utilizador ou para terceiros, permitir a sua fácil 
manipulação e, se for caso disso, minimizar a contamina-
ção do dispositivo pelo doente, e vice -versa, no decurso 
da utilização.

8.2 — Os tecidos de origem animal devem ser prove-
nientes de animais que tenham sido submetidos a contro-
los veterinários e a medidas de fiscalização adequadas à 
utilização prevista para os tecidos, devendo os organismos 
notificados recolher e manter a informação sobre a origem 
geográfica dos animais.

8.2.1 — A transformação, a conservação, a manipulação 
de tecidos, células e substâncias de origem animal bem 
como os ensaios a que são submetidos devem ser feitos em 
condições óptimas de segurança, devendo ser garantida, 
em particular, a segurança em relação a vírus e outros 
agentes transmissíveis através da aplicação de métodos 
validados de eliminação ou inactivação viral, durante o 
processo de fabrico.

8.3 — Os dispositivos que são fornecidos estéreis de-
vem ser concebidos, fabricados e acondicionados numa 
embalagem descartável e, ou, em conformidade com proce-
dimentos adequados, por forma a estarem estéreis aquando 
da sua colocação no mercado e a manterem este estado 
nas condições previstas de armazenamento e transporte 
até que seja violada ou aberta a protecção que assegura a 
esterilidade.

8.4 — Os dispositivos fornecidos estéreis devem ter sido 
fabricados e esterilizados segundo o método apropriado 
e validado.

8.5 — Os dispositivos destinados a serem esterilizados 
devem ser fabricados em condições, nomeadamente de 
carácter ambiental, adequadas e controladas.

8.6 — Os sistemas de embalagem para dispositivos 
não estéreis devem conservar o produto sem deterioração 
do grau de limpeza previsto e, caso se destinem a ser es-
terilizados antes da utilização, devem minimizar o risco 
de contaminação microbiana, bem como adequar -se ao 
método de esterilização indicado pelo fabricante.

8.7 — A embalagem e rotulagem do dispositivo deve 
permitir distinguir produtos idênticos e análogos vendidos 
sob a forma esterilizada e não esterilizada.

Parte III

Propriedades relativas ao fabrico e condições ambientais

9 — As propriedades relativas ao fabrico e condições 
ambientais devem respeitar as seguintes exigências:

9.1 — Caso um dispositivo se destine a ser utilizado em 
conjunto com outros dispositivos ou equipamentos, esse 
conjunto, incluindo o sistema de ligação, deve ser seguro 

e não prejudicar os níveis de funcionamento previstos, 
devendo qualquer restrição à utilização ser especificada 
na rotulagem ou nas instruções.

9.2 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabri-
cados por forma a suprimir ou minimizar tanto quanto 
possível:

9.2.1 — Os riscos de lesão devidos às suas caracte-
rísticas físicas, incluindo a relação pressão -volume, e às 
suas características dimensionais e, eventualmente, ergo-
nómicas;

9.2.2 — Os riscos decorrentes de condições ambientais 
razoavelmente previsíveis, nomeadamente campos mag-
néticos, influências eléctricas externas, descargas elec-
trostáticas, pressão, temperatura ou variações de pressão 
e de aceleração;

9.2.3 — Os riscos de interferência recíproca com outros 
dispositivos normalmente utilizados nas investigações ou 
para um determinado tratamento;

9.2.4 — Os riscos resultantes do envelhecimento dos 
materiais utilizados ou da perda de precisão de qualquer 
mecanismo de medição ou de controlo, quando não seja 
possível a manutenção ou calibração (como no caso dos 
dispositivos implantáveis).

9.3 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabrica-
dos por forma a minimizar os riscos de incêndio ou explo-
são em condições normais de utilização ou em situação 
de primeira avaria, devendo prestar -se especial atenção 
aos dispositivos cuja utilização implique a exposição a 
substâncias inflamáveis ou a substâncias susceptíveis de 
favorecer a combustão.

Parte IV

Dispositivos com funções de medição

10 — A concepção e o fabrico dos dispositivos com fun-
ções de medição devem respeitar os seguintes requisitos:

10.1 — Os dispositivos com funções de medição devem 
ser concebidos e fabricados por forma a assegurarem uma 
suficiente constância e exactidão das medições dentro de 
limites adequados, atendendo à finalidade dos dispositivos, 
e indicados pelo fabricante.

10.2 — A escala de medição, de controlo e de leitura 
deve ser concebida de acordo com princípios ergonómicos 
e atendendo à finalidade dos dispositivos.

10.3 — As medições feitas por dispositivos com fun-
ções de medição devem ser expressas em unidades legais, 
em conformidade com o disposto na legislação aplicável.

Parte V

Protecção contra radiações

11 — No que diz respeito à protecção contra radiações, 
deve observar -se o seguinte:

11.1 — Os dispositivos são concebidos e fabricados por 
forma a reduzir ao nível mínimo compatível com o objec-
tivo pretendido a exposição dos doentes, dos utilizadores 
e de terceiros à emissão de radiações, sem no entanto res-
tringir a aplicação das doses prescritas como apropriadas 
para efeitos terapêuticos ou de diagnóstico.

11.2 — No caso dos dispositivos concebidos para emitir 
níveis de radiações com um objectivo médico específico, 
cujo benefício se considere ser superior aos riscos ine-
rentes à emissão, deve ser possível ao utilizador controlar 
as radiações, devendo tais dispositivos ser concebidos e 
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fabricados por forma a garantir a reprodutibilidade dos 
parâmetros variáveis e as respectivas tolerâncias.

11.3 — Os dispositivos que se destinam a emitir radia-
ções visíveis ou invisíveis potencialmente perigosas de-
vem ser equipados, sempre que possível, com indicadores 
visuais ou sonoros de tais emissões.

11.4 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabri-
cados por forma a reduzir o mais possível a exposição de 
doentes, utilizadores e terceiros à emissão de radiações 
não intencionais, parasitas ou difusas.

11.5 — As instruções de utilização dos dispositivos que 
emitem radiações devem conter informações pormenoriza-
das sobre a natureza das radiações emitidas, os meios de 
protecção do paciente e do utilizador, a maneira de evitar 
manipulações erróneas e eliminar os riscos inerentes à 
instalação.

11.6 — Os dispositivos destinados a emitir radiações 
ionizantes devem ser concebidos e fabricados por forma a 
garantir que, sempre que possível, a quantidade, a geome-
tria e a qualidade da radiação emitida possam ser reguladas 
e controladas em função da finalidade.

11.6.1 — Os dispositivos que emitem radiações ioni-
zantes destinados ao diagnóstico radiológico devem ser 
concebidos e fabricados por forma a proporcionar uma 
imagem adequada e, ou, de qualidade para os fins médicos 
pretendidos, embora com uma exposição às radiações tão 
baixa quanto possível, tanto do doente como do utiliza-
dor.

11.6.2 — Os dispositivos que emitem radiações ioni-
zantes destinados à radioterapia devem ser concebidos e 
fabricados por forma a permitir a supervisão e um controlo 
fiáveis da dose administrada, do tipo e energia do feixe e, 
se for caso disso, da qualidade da radiação.

Parte VI

Dispositivos médicos ligados a uma fonte de energia ou que dela 
disponham como equipamento

12 — Os requisitos relativos aos dispositivos médicos 
ligados a uma fonte de energia ou que dela disponham 
como equipamento são os seguintes:

12.1 — Os dispositivos que integrem sistemas elec-
trónicos programáveis devem ser concebidos de modo a 
garantir a receptibilidade, a fiabilidade e o nível de fun-
cionamento desses sistemas, de acordo com a respectiva 
finalidade, devendo, em caso de avaria, ser adoptadas 
medidas adequadas para eliminar, ou reduzir tanto quanto 
possível, os riscos que dela possam advir, sendo que no 
respeitante a dispositivos que incorporem um software 
ou que sejam eles próprios um software com finalidade 
médica, este deve ser validado de acordo com o estado 
da técnica, tendo em consideração os princípios do ciclo 
de vida, do desenvolvimento, da gestão dos riscos, da 
validação e da verificação.

12.2 — Os dispositivos que integram uma fonte de ener-
gia interna de que dependa a segurança do doente devem 
dispor de meios que permitam determinar o estado dessa 
fonte.

12.3 — Os dispositivos ligados a uma fonte de energia 
externa de que dependa a segurança do doente devem 
dispor de um sistema de alarme que indique qualquer 
eventual falta de energia.

12.4 — Os dispositivos destinados à fiscalização de um 
ou mais parâmetros clínicos de um doente devem dispor 
de sistemas de alarme adequados que permitam alertar o 

utilizador para situações susceptíveis de provocar a morte 
ou uma deterioração grave do estado da saúde do doente.

12.5 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabrica-
dos por forma a minimizar os riscos decorrentes da criação 
de campos electromagnéticos susceptíveis de afectar o 
funcionamento de outros dispositivos ou equipamentos 
instalados no meio ambiente.

A — Protecção contra riscos eléctricos

12.6 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabrica-
dos por forma a evitar, tanto quanto possível, os riscos de 
choques eléctricos não intencionais em condições normais 
de utilização e em situações de primeira avaria, desde que 
os dispositivos estejam correctamente instalados.

B — Protecção contra riscos mecânicos e térmicos

12.7 — Na protecção contra os riscos mecânicos e tér-
micos, a concepção e o fabrico dos dispositivos devem 
preencher os seguintes requisitos:

12.7.1 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabri-
cados por forma a proteger o doente e o utilizador contra 
riscos mecânicos relacionados, por exemplo, com a resis-
tência, a estabilidade e as peças móveis.

12.7.2 — Os dispositivos devem ser concebidos e fa-
bricados por forma a minimizar, na medida do possível, 
os riscos decorrentes das vibrações por eles produzidas, 
atendendo ao progresso técnico e à disponibilidade de 
redução das vibrações, especialmente na fonte, excepto 
no caso de as vibrações fazerem parte do funcionamento 
previsto.

12.7.3 — Os dispositivos devem ser concebidos e fa-
bricados por forma a minimizar, na medida do possível, 
os riscos decorrentes do ruído produzido, atendendo ao 
progresso técnico e à disponibilidade de meios de redução 
do ruído produzido, designadamente na fonte, excepto no 
caso de as emissões sonoras fazerem parte do funciona-
mento previsto.

12.7.4 — Os terminais e dispositivos de ligação às fon-
tes de energia eléctrica, hidráulica, pneumática ou gasosa 
que devam ser manipulados pelo utilizador devem ser 
concebidos e construídos por forma a minimizar os riscos 
eventuais.

12.7.5 — Em condições normais de utilização, as partes 
acessíveis dos dispositivos, excluindo as partes ou zonas 
destinadas a fornecer calor ou atingir determinadas tem-
peraturas e o meio circundante, não devem atingir tem-
peraturas susceptíveis de constituir perigo nas condições 
normais de utilização.

C — Protecção contra os riscos inerentes ao fornecimento de energia 
ou administração de substâncias aos doentes

12.8 — Na protecção contra os riscos inerentes ao for-
necimento de energia ou administração de substâncias aos 
doentes deve observar -se o seguinte:

12.8.1 — A concepção e a construção dos dispositivos 
destinados a fornecer energia ou administrar substâncias 
aos doentes devem permitir que o débito seja regulado e 
mantido com precisão suficiente para garantir a segurança 
do doente e do utilizador.

12.8.2 — Os dispositivos devem ser dotados de meios 
que permitam impedir e, ou, assinalar qualquer deficiência 
no débito que seja susceptível de constituir um perigo, 
devendo os dispositivos incorporar sistemas adequados 
que permitam, tanto quanto possível, evitar que os débitos 
de energia e, ou, substâncias fornecidos pela respectiva 
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fonte de alimentação atinjam, acidentalmente, níveis pe-
rigosos.

12.8.3 — A função dos comandos e indicadores deve 
encontrar -se claramente indicada nos dispositivos e, sem-
pre que um dispositivo contenha instruções de funciona-
mento ou indique parâmetros de funcionamento ou de 
regulação através de um sistema visual, essas informações 
devem ser claras para o utilizador e, se for caso disso, para 
o doente.

Parte VII

Informações fornecidas pelo fabricante

13 — No que respeita às informações fornecidas pelo 
fabricante, deve observar -se o seguinte:

13.1 — Cada dispositivo deve ser acompanhado das 
informações necessárias para a sua correcta utilização e 
com segurança e para a identificação do fabricante, tendo 
em conta a formação e os conhecimentos dos potenciais 
utilizadores, devendo essas informações ser constituídas 
pelas indicações constantes da rotulagem e do folheto de 
instruções.

13.2 — As informações necessárias para a utilização 
do dispositivo com toda a segurança devem figurar, se 
exequível e adequado, no próprio dispositivo e, ou, na 
embalagem individual, ou, eventualmente, na embalagem 
comercial, mas, se os dispositivos não puderem ser em-
balados individualmente, as informações devem constar 
de um folheto de instruções que acompanhe um ou mais 
dispositivos.

13.3 — Todos os dispositivos devem ser acompanha-
dos de um folheto de instruções, incluído nas respectivas 
embalagens, sem prejuízo da possibilidade de, a título ex-
cepcional, o referido folheto de instruções não ser incluído 
para dispositivos das classes I e IIa, desde que a respec-
tiva segurança de utilização possa ser garantida sem ele.

13.4 — Sempre que adequado, as informações devem 
ser apresentadas sob a forma de símbolos, os quais, bem 
como as respectivas cores de identificação, devem estar 
em conformidade com as normas harmonizadas, ou devem 
ser descritos na documentação que acompanha o disposi-
tivo, nos domínios em que não existam quaisquer normas.

A — Rotulagem

13.5 — A rotulagem deve conter de modo legível e 
indelével as seguintes informações:

13.5.1 — O nome, ou a firma e o endereço do fabricante, 
sendo que, relativamente aos dispositivos importados para 
serem distribuídos na União Europeia, o rótulo, a embala-
gem exterior ou as instruções de utilização devem ainda 
incluir o nome e o endereço do mandatário do fabricante, 
sempre que o fabricante não dispuser de sede social na 
União Europeia;

13.5.2 — As informações estritamente necessárias para 
que o utilizador possa identificar o dispositivo e o conteúdo 
da embalagem, em especial para os utilizadores;

13.5.3 — Se aplicável, a menção «Estéril»;
13.5.4 — Se aplicável, o código do lote, precedido da 

menção «Lote», ou o número de série;
13.5.5 — Se aplicável, a data limite de utilização do 

dispositivo em condições de segurança, expressa pelo ano 
e mês;

13.5.6 — Sempre que aplicável, uma indicação de que o 
dispositivo é para utilização única, sendo que a indicação 

do fabricante sobre a utilização única deve ser uniforme 
em toda a União Europeia;

13.5.7 — Para os dispositivos feitos por medida, a men-
ção «Dispositivo feito por medida»;

13.5.8 — Para os dispositivos destinados à investiga-
ção clínica, a menção «Exclusivamente para investigação 
clínica»;

13.5.9 — Condições especiais de armazenamento e, 
ou, manuseamento;

13.5.10 — Instruções particulares de utilização;
13.5.11 — Advertências ou precauções a tomar;
13.5.12 — O ano de fabrico para os dispositivos activos 

não abrangidos no n.º 13.5.5 supra, indicação que pode ser 
incluída no número do lote ou de série;

13.5.13 — Se aplicável, o método de esterilização;
13.5.14 — No caso de um dispositivo na acepção do 

disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º do decreto -lei 
de que o presente anexo é parte integrante, a menção de 
que o dispositivo incorpora como parte integrante uma 
substância derivada do sangue humano.

13.6 — Caso a finalidade prevista de um dispositivo 
não seja evidente para o utilizador, o fabricante deve 
especificá -la claramente na rotulagem e nas instruções 
de utilização.

13.7 — Os dispositivos e os componentes destacáveis 
devem, se tal se justificar e for exequível, ser identificados 
em termos de lotes, por forma a possibilitar a realização 
de acções destinadas a detectar riscos ocasionados pelos 
dispositivos e pelos componentes destacáveis.

B — Instruções de utilização

13.8 — Sempre que aplicável, as instruções de utiliza-
ção devem conter as seguintes informações:

13.8.1 — As indicações referidas no n.º 13.5, excepto 
as constantes dos n.os 13.5.4 e 13.5.5;

13.8.2 — Os níveis de adequação referidos no n.º 3, bem 
como quaisquer efeitos secundários indesejáveis;

13.8.3 — Caso um dispositivo deva ser instalado em ou 
ligado a outros dispositivos ou equipamentos médicos, para 
funcionar de acordo com a finalidade prevista, devem ser 
fornecidos pormenores suficientes das suas características 
de modo a permitir identificar os dispositivos ou os equi-
pamentos que devem ser utilizados para que se obtenha 
uma combinação segura;

13.8.4 — Todas as indicações que permitam verificar se 
um dispositivo se encontra bem instalado e pode funcionar 
correctamente e em completa segurança, bem como as in-
formações relativas à natureza e frequência das operações 
de manutenção e aferição a efectuar por forma a assegurar 
permanentemente o bom funcionamento e segurança dos 
dispositivos:

13.8.4.1 — As instruções de calibração e o manual 
de manutenção, sempre que aplicável aos produtos em 
causa;

13.8.5 — Se aplicável, informações úteis para evitar 
determinados riscos decorrentes da implantação do dis-
positivo;

13.8.6 — Informações relativas aos riscos de interfe-
rência recíproca decorrentes da presença do dispositivo 
aquando de investigação ou tratamentos específicos;

13.8.7 — As instruções necessárias em caso de dani-
ficação da embalagem que assegura a esterilidade e, se 
necessário, a indicação dos métodos adequados para se 
proceder a uma nova esterilização;
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13.8.8 — Caso o dispositivo seja reutilizável, infor-
mações sobre os processos de reutilização adequados, 
incluindo a limpeza, desinfecção, acondicionamento e, se 
for caso disso, método de reesterilização, se o dispositivo 
tiver de ser novamente esterilizado, bem como quaisquer 
restrições quanto ao número possível de reutilizações;

13.8.9 — Caso os dispositivos sejam fornecidos com a 
condição de serem previamente esterilizados, as instruções 
relativas à limpeza e esterilização devem ser de molde a 
garantir que, se forem correctamente respeitadas, o dispo-
sitivo satisfaça os requisitos gerais referidos na secção I 
do presente anexo;

13.8.10 — Se o dispositivo indicar se destina a utiliza-
ção única, informações sobre as características conhecidas 
e os factores técnicos de que o fabricante tem conhecimento 
que podem constituir um risco no caso de o dispositivo 
ser novamente utilizado e, se em conformidade com o 
n.º 13.3, não sejam necessárias instruções de utilização, 
as informações devem ser facultadas ao utilizador, a seu 
pedido;

13.8.11 — Caso um dispositivo deva ser submetido a 
um tratamento ou operação adicional antes de ser utilizado 
(por exemplo, esterilização, montagem final, etc.), as in-
dicações sobre esse tratamento ou operação;

13.8.12 — Caso um dispositivo emita radiações para 
fins médicos, as informações relativas à natureza, tipo, 
intensidade e distribuição das referidas radiações.

13.9 — As instruções de utilização devem conter igual-
mente informações que permitam ao pessoal médico infor-
mar o doente sobre as contra -indicações e as precauções a 
tomar, informações que devem incluir, designadamente:

13.9.1 — As precauções a tomar em caso de alteração 
do funcionamento do dispositivo;

13.9.2 — As precauções a tomar no que respeita à expo-
sição, em condições ambientais razoavelmente previsíveis, 
a campos magnéticos, a influências eléctricas externas, 
a descargas electrostáticas, à pressão ou às variações de 
pressão, à aceleração, a fontes térmicas de ignição, etc.;

13.9.3 — Informações adequadas sobre os medicamen-
tos que o dispositivo em questão se destina a administrar, 
incluindo quaisquer limitações à escolha dessas substân-
cias;

13.9.4 — As precauções a tomar caso o dispositivo 
apresente um risco especial ou anormal no que respeita à 
sua eliminação;

13.9.5 — Os medicamentos ou as substâncias derivadas 
do sangue humano incorporados no dispositivo como sua 
parte integrante, em conformidade com os n.os 7.4 e 7.5;

13.9.6 — O grau de precisão exigido para os disposi-
tivos de medição;

13.9.7 — A data da publicação ou da última revisão das 
instruções de utilização.

ANEXO II

[a que se refere a subalínea i) da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º]

Declaração de conformidade

Sistema completo de garantia da qualidade

1 — O fabricante deve aplicar o sistema da qualidade 
aprovado para a concepção, o fabrico e o controlo final 
dos produtos em questão, tal como é especificado no n.º 4, 
ficando sujeito à verificação prevista no n.º 5 e à fiscali-
zação CE prevista no n.º 6.

2 — A declaração CE de conformidade é o procedi-
mento através do qual o fabricante que satisfaz os re-
quisitos previstos no número anterior, declara e garante 
que os dispositivos em questão obedecem às disposições 
aplicáveis do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante.

3 — O fabricante deve apor a marcação CE de acordo 
com o artigo 7.º do decreto -lei de que o presente anexo é 
parte integrante e elaborar uma declaração de conformi-
dade por escrito, devendo essa declaração abranger um ou 
mais dispositivos claramente identificados pelo nome do 
produto, o código do produto ou outra referência inequí-
voca, e ser conservada pelo fabricante.

Parte I

Sistema da qualidade

A — Pedido de avaliação

4 — O fabricante deve apresentar um pedido de ava-
liação do seu sistema da qualidade ao organismo notifi-
cado.

4.1 — Do pedido devem constar os seguintes elemen-
tos:

a) O nome e o endereço do fabricante e de quaisquer ou-
tros locais de fabrico abrangidos pelo sistema da qualidade;

b) Todas as informações relativas aos produtos ou à 
categoria de produtos a que o processo se aplica;

c) Uma declaração escrita indicando não ter sido 
apresentado a nenhum outro organismo notificado um 
requerimento equivalente relativo ao mesmo sistema da 
qualidade;

d) A documentação referente ao sistema da qualidade;
e) O compromisso do fabricante de cumprir as obriga-

ções decorrentes do sistema da qualidade aprovado;
f) O compromisso do fabricante de manter o sistema da 

qualidade aprovado, adequado e eficaz;
g) O compromisso do fabricante de criar e manter 

actualizado um processo de análise sistemática da experi-
ência adquirida com os dispositivos na fase de pós -produção, 
incluindo as disposições referidas no anexo XVI, e de de-
senvolver meios adequados para aplicação de quaisquer 
acções de correcção necessárias, compromisso esse que 
inclui a obrigação de o fabricante informar as autoridades 
competentes sobre os incidentes referidos no artigo 27.º do 
presente decreto -lei, assim que deles tiver conhecimento.

4.2 — A aplicação do sistema da qualidade deve garan-
tir a conformidade dos dispositivos com as disposições 
do presente decreto -lei que se lhes aplicam em todas as 
fases, desde a concepção até aos controlos finais e inclui, 
em especial, a documentação relativa aos dados e registos 
decorrentes dos procedimentos referidos no n.º 4.4.3.

B — Documentação

4.3 — Todos os elementos, requisitos e disposições 
adoptados pelo fabricante relativamente ao seu sistema da 
qualidade devem constar de documentação organizada de 
modo sistemático e ordenado, sob a forma de orientações 
e procedimentos escritos, como, por exemplo, programas, 
planos, manuais e registos da qualidade.

4.4 — A documentação referida no número anterior 
deve, em especial, descrever adequadamente:

4.4.1 — Os objectivos de qualidade do fabricante;
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4.4.2 — A organização da empresa e, nomeadamente:
4.4.2.1 — As estruturas organizativas, as responsa-

bilidades dos quadros e a sua competência organizativa 
em matéria da qualidade da concepção e do fabrico dos 
produtos;

4.4.2.2 — Os métodos que permitem controlar o funcio-
namento eficaz do sistema da qualidade e, designadamente, 
a sua capacidade para atingir a qualidade requerida no que 
se refere à concepção e aos produtos, incluindo o controlo 
dos produtos não conformes;

4.4.2.3 — Caso a concepção, o fabrico ou a inspec-
ção e ensaios finais dos produtos ou dos seus elementos 
sejam efectuados por terceiros, os métodos de controlo 
do funcionamento eficaz do sistema da qualidade e, em 
especial, do tipo e extensão do controlo aplicado a esses 
terceiros;

4.4.3 — Dos procedimentos destinados a controlar e 
verificar a concepção dos produtos, incluindo a documen-
tação correspondente, e, nomeadamente:

4.4.3.1 — Uma descrição geral do produto, incluindo 
as variantes previstas, bem como a sua finalidade;

4.4.3.2 — As especificações de concepção, incluindo 
as normas que são aplicadas e os resultados da análise 
de riscos, bem como a descrição das soluções adoptadas 
para satisfazer os requisitos essenciais que se aplicam aos 
produtos, sempre que as normas referidas no artigo 5.o não 
sejam aplicadas integralmente;

4.4.3.3 — As técnicas de controlo e de verificação da 
concepção e dos processos e as medidas que são sistema-
ticamente utilizadas na concepção dos produtos;

4.4.3.4 — A comprovação de que, quando um dispo-
sitivo deva ser ligado a outro ou outros para poder fun-
cionar de acordo com a respectiva finalidade, o referido 
dispositivo satisfaz os requisitos essenciais quando ligado 
a dispositivo ou dispositivos do tipo em questão com as 
características indicadas pelo fabricante;

4.4.3.5 — Uma declaração que indique se o dispositivo 
inclui ou não, como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, possa ser considerada 
um medicamento ou uma substância derivada do sangue 
humano, referidas nos n.os 7.4 e 7.5 do anexo I, bem como 
dados relativos aos ensaios efectuados para o efeito e que 
são necessários à avaliação da segurança, da qualidade e 
da utilidade dessa substância ou dessa substância derivada 
do sangue humano, atendendo à finalidade do dispositivo;

4.4.3.6 — Uma declaração que indique se, no fabrico 
do dispositivo, se utilizam ou não tecidos de origem ani-
mal, tal como referidos na Directiva n.º 2003/32/CE, da 
Comissão, de 23 de Abril, e no capítulo VII do decreto -lei 
de que o presente anexo é parte integrante;

4.4.3.7 — As soluções adoptadas, tal como referidas no 
n.º 2 do capítulo I do anexo I;

4.4.3.8 — A avaliação pré -clínica;
4.4.3.9 — A avaliação clínica referida no anexo XVI;
4.4.3.10 — O projecto de rotulagem e, se adequado, das 

instruções de utilização;
4.4.4 — Das técnicas de controlo e de garantia da qua-

lidade a nível do fabrico e, nomeadamente:
4.4.4.1 — Os processos e procedimentos que são uti-

lizados, designadamente em matéria de esterilização, de 
compras e de documentos relevantes;

4.4.4.2 — Os procedimentos de identificação do produto 
estabelecidos e actualizados a partir de desenhos, especi-
ficações ou outros documentos relevantes para todas as 
fases do fabrico;

4.4.5 — Das verificações e dos ensaios apropriados que 
são efectuados antes, durante e após o fabrico, da frequên-
cia com que os mesmos são realizados e dos equipamentos 
de ensaio utilizados, devendo ser assegurada de forma 
apropriada a calibração dos equipamentos de ensaio.

C — Organismo notificado

4.5 — O organismo notificado procede a uma verifica-
ção do sistema da qualidade para determinar se o mesmo 
satisfaz os requisitos referidos nos n.os 4.1 a 4.4 e presume o 
cumprimento desses requisitos, caso o sistema da qualidade 
aplique as normas harmonizadas correspondentes.

4.6 — A equipa auditora encarregada da avaliação deve 
integrar, pelo menos, um elemento que tenha experiência 
e conhecimentos na avaliação da tecnologia em causa, 
devendo o procedimento de avaliação incluir:

i) Uma avaliação, numa base representativa, da do-
cumentação da concepção do produto ou produtos em 
causa;

ii) Uma inspecção às instalações do fabricante e, em 
casos devidamente justificados, às dos fornecedores e, ou, 
subfornecedores do fabricante, a fim de inspeccionar os 
processos de fabrico.

4.7 — A decisão deve ser notificada ao fabricante e 
contém as conclusões da inspecção e uma avaliação fun-
damentada.

4.8 — O fabricante deve informar o organismo notifi-
cado que tiver aprovado o sistema da qualidade de qualquer 
projecto de alterações significativas do mesmo ou da gama 
de produtos abrangidos, devendo o organismo notificado 
avaliar as alterações propostas e verificar se o sistema 
da qualidade assim alterado satisfaz, ainda, os requisitos 
referidos nos n.os 4.1 a 4.4, comunicando a sua decisão ao 
fabricante, a qual deve conter as conclusões da inspecção 
e uma avaliação fundamentada.

Parte II

Exame da concepção do produto

5 — Para além das obrigações que lhe incumbem por 
força do n.º 4, o fabricante deve apresentar ao organismo 
notificado um pedido de exame do dossier de concepção 
relativo a qualquer produto a fabricar, nos termos do pre-
sente número.

5.1 — O pedido deve descrever a concepção, o fabrico 
e as características do produto em questão, incluindo os 
elementos necessários à avaliação da sua conformidade 
com as exigências do presente decreto -lei, tal como refe-
rido no n.º 4.4.3.

5.2 — O organismo notificado deve examinar o pedido 
e, caso o produto esteja conforme com as disposições 
aplicáveis do presente decreto -lei, emitir ao requerente 
um certificado de exame CE de concepção.

5.3 — O organismo notificado pode exigir que o pedido 
seja completado por ensaios ou provas suplementares que 
permitam avaliar a conformidade com os requisitos do 
presente decreto -lei.

5.4 — O certificado deve conter as conclusões do 
exame, as condições da sua validade, os dados necessários 
à identificação da concepção aprovada e, se necessário, 
uma descrição da finalidade do produto.

5.5 — No caso dos dispositivos referidos no n.º 7.4 do 
anexo I, antes de tomar uma decisão, o organismo notifi-
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cado deve consultar, no que se refere aos aspectos referidos 
nesse número, uma das autoridades competentes desig-
nadas pelos Estados membros nos termos da Directiva 
n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de Novembro, ou a EMEA.

5.5.1 — O parecer da autoridade nacional competente 
consultada ou da EMEA, referido no número anterior, é 
formulado no prazo de 210 dias após a recepção de docu-
mentação válida.

5.5.2 — O parecer científico da autoridade nacional 
competente consultada ou da EMEA emitido nos termos 
dos n.os 5.5 e 5.5.1 deve ser integrado na documentação 
relativa ao dispositivo.

5.5.3 — O organismo notificado tem devidamente em 
conta na sua decisão as opiniões expressas no decurso da 
consulta referida no n.º 5.5.

5.5.4 — O organismo notificado informa a autoridade 
nacional competente consultada da sua decisão final.

5.6 — No caso dos dispositivos referidos no n.º 7.5 do 
anexo I, o parecer científico da EMEA deve ser integrado 
na documentação relativa ao dispositivo.

5.6.1 — O parecer da EMEA referido no número ante-
rior é formulado no prazo de 210 dias após a recepção de 
documentação válida.

5.6.2 — O organismo notificado tem devidamente em 
conta na sua decisão o parecer da EMEA.

5.6.3 — O organismo notificado não pode emitir o 
certificado se o parecer científico da EMEA for desfa-
vorável.

5.6.4 — O organismo notificado informa a EMEA da 
sua decisão final.

5.7 — No caso dos dispositivos médicos fabricados 
mediante a utilização de tecidos de origem animal referidos 
na Directiva n.º 2003/32/CE, da Comissão, de 23 de Abril, 
e no capítulo VII do decreto -lei de que o presente anexo 
é parte integrante, o organismo notificado deve seguir os 
procedimentos mencionados nessa directiva.

5.8 — As alterações introduzidas na concepção aprovada 
devem receber uma aprovação complementar por parte do 
organismo notificado que tiver emitido o certificado de 
exame CE de concepção, sempre que essas alterações pos-
sam afectar a conformidade com os requisitos essenciais 
do presente decreto -lei ou com as condições definidas para 
a utilização do produto, devendo o requerente informar o 
organismo notificado que tiver emitido o certificado de 
exame CE de concepção de qualquer alteração introduzida 
na concepção aprovada.

5.9 — A aprovação complementar deve ser dada sob a 
forma de um aditamento ao certificado de exame CE de 
concepção.

Parte III

Fiscalização

6 — O objectivo da fiscalização consiste em assegurar 
que o fabricante cumpre correctamente as obrigações de-
correntes do sistema da qualidade aprovado.

6.1 — O fabricante deve autorizar o organismo notifi-
cado a efectuar todas as inspecções necessárias e fornecer-
-lhe todas as informações adequadas, em especial:

6.1.1 — A documentação relativa ao sistema da qua-
lidade;

6.1.2 — Os dados previstos na parte do sistema da qua-
lidade relativa à concepção, designadamente os resultados 
de análises, cálculos, ensaios, as soluções adoptadas tal 

como referidas no n.º 2 do anexo I, a avaliação clínica 
e pré -clínica, o plano de acompanhamento clínico pós-
-comercialização, assim como, se for caso disso, os resul-
tados desse acompanhamento.

6.1.3 — Os dados referentes ao sistema da qualidade 
relativa ao fabrico, tais como relatórios de inspecção e 
dados de ensaio, dados de calibração, relatórios de quali-
ficação do pessoal envolvido, etc.

6.2 — O organismo notificado deve proceder periodi-
camente às inspecções e avaliações adequadas, a fim de 
certificar que o fabricante aplica o sistema da qualidade 
aprovado, devendo entregar um relatório de avaliação ao 
fabricante.

6.3 — O organismo notificado pode efectuar visitas 
inesperadas ao fabricante, durante as quais, se necessário, 
pode efectuar, ou mandar efectuar, ensaios de verificação 
do bom funcionamento do sistema da qualidade, devendo 
entregar ao fabricante um relatório da inspecção e um 
relatório dos ensaios efectuados.

Parte IV

Disposições administrativas

7 — Durante pelo menos cinco anos e, no caso dos 
dispositivos implantáveis, durante pelo menos 15 anos, a 
contar da última data de fabrico do produto, o fabricante, 
ou o seu mandatário, devem manter à disposição da auto-
ridade competente:

7.1 — A declaração de conformidade;
7.2 — A documentação referida na alínea d) do n.º 4.1 

e, em especial, a documentação, os dados e os registos 
referidos no n.º 4.4;

7.3 — As alterações referidas no n.º 4.8;
7.4 — A documentação referida no n.º 5.1;
7.5 — As decisões e relatórios do organismo notificado 

referidas nos n.os 4.5, 5.2, 5.8, 6.2 e 6.3.

Parte V

Aplicação aos dispositivos das classes IIa e IIb

8 — O presente anexo aplica -se aos produtos das classes 
IIa e IIb, nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 
do artigo 8.º do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante não lhes sendo aplicável a parte II supra.

8.1 — No caso dos dispositivos da classe IIa, o orga-
nismo notificado avalia, no âmbito da avaliação prevista 
no n.º 4.5, a documentação técnica referida no n.º 4.4.3 
relativa, no mínimo, a uma amostra representativa de cada 
subcategoria de dispositivo, a respectiva conformidade 
com as disposições do presente decreto -lei.

8.2 — No caso dos dispositivos da classe IIb, o orga-
nismo notificado avalia, no âmbito da avaliação prevista 
no n.º 4.5, a documentação técnica referida no n.º 4.4.3 
relativa, no mínimo, a uma amostra representativa de cada 
grupo genérico de dispositivo, a respectiva conformidade 
com o disposto no presente decreto -lei.

8.3 — Na escolha da amostra ou amostras represen-
tativas, o organismo notificado tem em consideração a 
novidade da tecnologia, as semelhanças de concepção, de 
tecnologia e de métodos de fabrico e de esterilização, a fi-
nalidade e os resultados de quaisquer avaliações anteriores 
relevantes (nomeadamente sobre as propriedades físicas, 
químicas ou biológicas) que tenham sido realizadas em 
conformidade com o presente decreto -lei.
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8.3.1 — O organismo notificado documenta e mantém à 
disposição da autoridade competente a análise das amostras 
escolhidas.

8.4 — O organismo notificado procede à avaliação de 
outras amostras no âmbito da fiscalização referida na parte 
III supra.

Parte VI

Aplicação aos dispositivos que incorporem uma substância derivada 
do sangue humano na acepção da alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º

9 — Concluído o fabrico de cada lote do dispositivo 
referido na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º do decreto -lei 
de que o presente anexo é parte integrante, o fabricante 
informa o organismo notificado da validação desse lote, 
transmitindo -lhe o certificado oficial de validação do 
lote da substância derivada do sangue humano utilizada 
nesse dispositivo, elaborado e redigido pelo laboratório 
designado, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 114.º 
da Directiva n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 6 de Novembro (artigo 135.º, n.º 4, do 
Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto).

ANEXO III

[a que se refere a subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º]

Exame CE de tipo

1 — O exame CE de tipo é o procedimento através do 
qual o organismo notificado verifica e certifica que um 
exemplar representativo da produção prevista satisfaz as 
disposições do presente decreto -lei que lhe são aplicá-
veis.

A — Pedido de exame

2 — O pedido de exame CE de tipo deve incluir:
2.1 — O nome e endereço do fabricante e se o pedido 

for apresentado pelo seu mandatário, o nome e endereço 
deste último;

2.2 — A documentação referida no n.º 3, necessária para 
avaliação da conformidade do exemplar representativo da 
produção prevista, a seguir denominado «tipo», com as 
exigências do presente decreto -lei, devendo o requerente 
colocar um tipo à disposição do organismo notificado, 
entidade que pode solicitar o número de exemplares que 
considerar necessário;

2.3 — Uma declaração escrita afirmando que não foi 
apresentado a nenhum outro organismo notificado qualquer 
pedido relativo ao mesmo tipo.

B — Documentação

3 — A documentação deve permitir compreender a con-
cepção, o fabrico e o desempenho do produto e conter, 
designadamente, os seguintes elementos:

3.1 — Uma descrição geral do tipo, incluindo quaisquer 
variantes previstas, bem como as suas finalidades;

3.2 — Os desenhos de concepção, os métodos de fabrico 
previstos, nomeadamente em matéria de esterilização, 
diagramas de componentes, subconjuntos, circuitos, etc.;

3.3 — As descrições e explicações necessárias para a 
compreensão dos referidos desenhos e diagramas e do 
funcionamento do produto;

3.4 — Uma lista das normas referidas no artigo 6.º do 
decreto -lei de que o presente anexo é parte integrante, 

aplicadas total ou parcialmente, e descrições das soluções 
adoptadas para dar cumprimento aos requisitos essenciais 
nos casos em que aquelas normas não tenham sido inte-
gralmente aplicadas;

3.5 — Os resultados dos cálculos de concepção, da 
análise de riscos, dos exames e dos ensaios técnicos efec-
tuados, etc.;

3.6 — Uma declaração que indique se o dispositivo 
inclui ou não, como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, possa ser considerada 
um medicamento ou uma substância derivada do sangue 
humano, referidas nos n.os 7.4 a 7.5 do anexo I, bem como 
dados relativos aos ensaios efectuados para o efeito e que 
são necessários à avaliação da segurança, da qualidade e 
da utilidade dessa substância ou dessa substância derivada 
do sangue humano, atendendo à finalidade do dispositivo;

3.7 — Uma declaração que indique se, no fabrico do 
dispositivo, se utilizam ou não tecidos de origem animal, tal 
como referidos na Directiva n.º 2003/32/CE, da Comissão, 
de 23 de Abril, e no capítulo VII do decreto -lei de que o 
presente anexo é parte integrante;

3.8 — As soluções adoptadas, tal como referidas no 
n.º 2 do anexo I;

3.9 — A avaliação pré -clínica;
3.10 — A avaliação clínica referida no anexo XVI;
3.11 — O projecto de rotulagem das instruções de uti-

lização.

C — Organismo notificado

4 — O organismo notificado deve:
4.1 — Examinar e avaliar a documentação e verificar se 

o tipo foi fabricado em conformidade com a mesma, bem 
como registar os elementos que tenham sido concebidos 
de acordo com as disposições aplicáveis nas normas refe-
ridas no artigo 6.º do decreto -lei de que o presente anexo é 
parte integrante e ainda os elementos cuja concepção não 
se baseie nas disposições relevantes das referidas normas;

4.2 — Efectuar ou mandar efectuar os controlos adequa-
dos e os ensaios necessários para verificar se as soluções 
adoptadas pelo fabricante satisfazem os requisitos essen-
ciais do presente decreto -lei, nos casos em que o disposto 
no artigo 6.º do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante não tenha sido aplicado;

4.3 — Caso um dispositivo tenha de ser ligado a outros 
para poder funcionar de acordo com a respectiva finali-
dade, deve ser apresentada a evidência da conformidade do 
primeiro destes dispositivos com os requisitos essenciais 
aplicáveis quando ligado a um dispositivo do tipo em ques-
tão, com as características especificadas pelo fabricante;

4.4 — Efectuar ou mandar efectuar os controlos ade-
quados e os ensaios necessários para verificar se as normas 
relevantes foram efectivamente aplicadas nos casos em 
que o fabricante opte pela sua aplicação;

4.5 — Acordar com o requerente qual o local em que 
são realizadas as inspecções e os ensaios necessários.

5 — Se o tipo satisfizer as disposições do presente 
decreto -lei, o organismo notificado passa ao requerente o 
certificado de exame CE de tipo, o qual contém o nome e 
o endereço do fabricante, as conclusões da inspecção, as 
condições de validade do certificado e os dados necessários 
para a identificação do tipo aprovado, devendo as partes 
significativas da documentação ficar anexadas ao certifi-
cado e o organismo notificado conservar uma cópia.

5.1 — No caso dos dispositivos referidos no n.º 7.4 do 
anexo I, antes de tomar uma decisão, o organismo notifi-
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cado deve consultar, no que se refere aos aspectos referidos 
nesse número, uma das autoridades competentes desig-
nadas pelos Estados membros nos termos da Directiva 
n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de Novembro, ou a EMEA.

5.1.1 — O parecer da autoridade nacional competente 
consultada ou da EMEA é formulado no prazo de 210 dias 
após a recepção de documentação válida.

5.1.2 — O parecer científico da autoridade nacional 
competente consultada ou da EMEA deve ser integrado 
na documentação relativa ao dispositivo.

5.1.3 — O organismo notificado tem devidamente em 
conta na sua decisão as opiniões expressas no decurso 
desta consulta.

5.1.4 — O organismo notificado informa a autoridade 
nacional competente consultada da sua decisão final.

5.2 — No caso dos dispositivos referidos no n.º 7.5 do 
anexo I, o parecer científico da EMEA deve ser integrado 
na documentação relativa ao dispositivo.

5.2.1 — O parecer da EMEA é formulado no prazo de 
210 dias após a recepção de documentação válida.

5.2.2 — O organismo notificado tem devidamente em 
conta na sua decisão o parecer da EMEA.

5.2.3 — O organismo notificado não pode emitir o 
certificado se o parecer científico da EMEA for desfa-
vorável.

5.2.4 — O organismo notificado informa a EMEA da 
sua decisão final.

5.3 — No caso dos dispositivos médicos fabricados 
mediante a utilização de tecidos de origem animal referidos 
na Directiva n.º 2003/32/CE, da Comissão, de 23 de Abril, 
e no capítulo VII do decreto -lei de que o presente anexo 
é parte integrante, o organismo notificado deve seguir os 
procedimentos mencionados nessa directiva.

6 — O requerente deve informar o organismo notifi-
cado que tiver emitido o certificado de exame CE de tipo 
de quaisquer modificações significativas introduzidas no 
produto aprovado.

6.1 — As modificações do produto aprovado devem 
receber uma aprovação complementar por parte do orga-
nismo notificado que tiver emitido o certificado de exame 
CE de tipo sempre que possam pôr em causa a conformi-
dade com os requisitos essenciais ou com as condições 
de utilização previstas para o produto, aprovação com-
plementar essa que é concedida, quando aplicável, sob a 
forma de um aditamento ao certificado inicial de exame 
CE de tipo.

D — Disposições administrativas

7 — O organismo notificado deve colocar à disposição 
dos outros organismos notificados, bem como das enti-
dades com competência de fiscalização, caso lhe sejam 
solicitadas, todas as informações relevantes relativas aos 
certificados de exame CE de tipo e respectivos aditamen-
tos, emitidos, recusados ou retirados.

7.1 — Os outros organismos notificados podem obter 
uma cópia dos certificados de exame CE de tipo ou dos seus 
aditamentos, sendo os anexos dos certificados colocados 
à disposição dos outros organismos notificados mediante 
pedido fundamentado e após informação do fabricante.

7.2 — O fabricante ou o seu mandatário deve conservar, 
conjuntamente com a documentação técnica, um exemplar 
dos certificados de exame CE de tipo e dos respectivos 
aditamentos durante, pelo menos, cinco anos a contar da 
última data de fabrico do dispositivo.

7.3 — No caso dos dispositivos implantáveis, o período 
referido no número anterior é de, no mínimo, 15 anos a 
contar da última data de fabrico do produto.

ANEXO IV

[a que se refere a subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º]

Verificação CE

1 — A verificação CE é o procedimento através do 
qual o fabricante ou o seu mandatário garante e declara 
que os dispositivos que foram submetidos ao disposto no 
n.º 4 são conformes com o tipo descrito no certificado de 
exame CE de tipo e que satisfazem os requisitos que lhes 
são aplicáveis previstos no decreto -lei de que o presente 
anexo é parte integrante.

2 — O fabricante deve adoptar todas as medidas neces-
sárias para que o processo de fabrico garanta a conformi-
dade dos produtos com o tipo descrito no certificado de 
exame CE de tipo e com os requisitos que lhes são apli-
cáveis previstos no do decreto -lei de que o presente anexo 
é parte integrante, e apor a marcação CE de acordo com 
o disposto no artigo 7.º do decreto -lei de que o presente 
anexo é parte integrante em cada dispositivo e redigir uma 
declaração de conformidade

2.1 — Antes do fabrico, o fabricante deve elaborar a 
documentação que descreva os processos de fabrico, no-
meadamente em matéria de esterilização, bem como a tota-
lidade das disposições preestabelecidas e sistemáticas que 
são aplicadas para garantir a homogeneidade da produção 
e a conformidade dos dispositivos com o tipo descrito no 
certificado de exame CE de tipo e com os requisitos que 
lhes são aplicáveis, estabelecidos no decreto -lei de que o 
presente anexo é parte integrante.

2.2 — Para além do disposto nos n.os 2 e 2.1, sempre 
que se trate de produtos colocados no mercado já este-
rilizados, e unicamente no que respeita aos aspectos do 
fabrico destinados à obtenção da esterilização e à respectiva 
manutenção, o fabricante deve aplicar as disposições das 
partes I e II do anexo V.

3 — O fabricante comprometer -se -á a criar e manter 
actualizado o processo de análise sistemática da experi-
ência adquirida com os dispositivos na fase pós -produção, 
incluindo as disposições referidas no anexo XVI, e a de-
senvolver meios adequados de aplicação de quaisquer 
acções de correcção necessárias, compromisso esse que 
inclui a obrigação de o fabricante informar as autoridades 
competentes sobre os incidentes referidos no artigo 27.º do 
presente decreto -lei, assim que deles tiver conhecimento.

4 — O organismo notificado efectua os exames e en-
saios adequados à comprovação da conformidade do pro-
duto com as exigências do presente decreto -lei através quer 
do controlo e ensaio de cada produto, como especificado 
no n.º 5, quer do controlo e ensaio dos produtos numa 
base estatística, como especificado no n.º 6, à escolha do 
fabricante, não se aplicando estas verificações aos aspectos 
do fabrico relacionados com a esterilização.

Verificação por controlo e ensaio de todos os produtos

5 — Todos os produtos são examinados individualmente 
e efectuar -se -ão os ensaios adequados definidos na norma 
ou normas aplicáveis previstas no artigo 6.º do decreto -lei 
de que o presente anexo é parte integrante, ou ensaios 
equivalentes, para a verificação, se aplicável, da respec-
tiva conformidade com o tipo descrito no certificado de 
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exame CE de tipo e com as demais exigências do presente 
decreto -lei que lhes são aplicáveis.

5.1 — O organismo notificado apõe, ou manda apor, o 
seu número de identificação em cada produto aprovado e 
elabora um certificado de conformidade escrito relativa-
mente aos ensaios efectuados.

Verificação estatística

6 — O fabricante deve apresentar os produtos fabricados 
sob a forma de lotes homogéneos.

6.1 — É colhida aleatoriamente uma amostra de cada 
lote, sendo os produtos que constituem amostra analisados 
individualmente e efectuando -se os ensaios adequados 
definidos na norma ou normas aplicáveis mencionadas no 
artigo 6.º do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante, ou ensaios equivalentes, para verificar a sua 
conformidade com o tipo descrito no certificado de exame 
CE de tipo e com as exigências do presente decreto -lei que 
lhes são aplicáveis, a fim de se determinar se o lote deve 
ser aceite ou rejeitado.

6.2 — O controlo estatístico dos produtos é feito por 
atributos e, ou, variáveis, o que implica planos de amos-
tragem com características operacionais que assegurem um 
alto nível de segurança de desempenho funcional de acordo 
com o estado da técnica, sendo os planos de amostragem 
determinados pelas normas harmonizadas referidas no 
artigo 6.º do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante atendendo à especificidade das categorias de 
produtos em questão.

6.3 — No caso de um lote ser aceite, o organismo notifi-
cado apõe ou manda apor o seu número de identificação em 
todos os produtos e emite um certificado de conformidade, 
por escrito, relativamente aos ensaios efectuados, podendo 
todos os produtos do lote ser colocados no mercado, com 
excepção dos produtos da amostra que se tenha verificado 
não estarem conformes.

6.4 — No caso de um lote ser rejeitado, o organismo 
notificado competente toma as medidas necessárias para 
impedir a sua colocação no mercado, mas, caso se verifique 
a rejeição frequente de lotes, o organismo notificado pode 
suspender a verificação estatística.

6.5 — O fabricante pode, sob a responsabilidade do 
organismo notificado, apor o número de identificação deste 
último durante o fabrico.

Disposições administrativas

7 — O fabricante ou o seu mandatário deve manter à 
disposição da autoridade competente, durante, pelo me-
nos, cinco anos e, no caso dos dispositivos implantáveis, 
durante, pelo menos, 15 anos, a partir da última data de 
fabrico do produto:

7.1 — A declaração de conformidade;
7.2 — A documentação referida no n.º 2;
7.3 — Os certificados referidos nos n.os 5.1 e 6.3 e, se 

for caso disso, o certificado de exame CE de tipo referido 
no anexo III.

Aplicação aos dispositivos da classe IIa

8 — O presente anexo pode aplicar -se, em conformi-
dade com a alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do decreto -lei 
de que o presente anexo é parte integrante, aos produtos 
da classe IIa, com as seguintes condições:

8.1 — Em derrogação dos n.os 1 e 2, o fabricante deve 
garantir e declarar, através da declaração de conformidade, 

que os produtos da classe IIa são fabricados de acordo com 
a documentação técnica referida no n.º 3 do anexo VII e 
obedecem às exigências do presente decreto -lei que lhes 
são aplicáveis;

8.2 — Em derrogação dos n.os 1, 2, 5 e 6, as verificações 
efectuadas pelo organismo notificado têm por objecto a 
conformidade dos produtos da classe IIa com a documen-
tação técnica referida no n.º 3 do anexo VII.

Aplicação aos dispositivos que incorporem uma substância 
derivada do sangue humano na acepção da alínea b) do n.º 2 

do artigo 2.º

9 — No caso previsto no n.º 5, uma vez concluído o 
fabrico de cada lote do dispositivo do tipo referido na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º do decreto -lei de que o 
presente anexo é parte integrante e no caso da verificação 
prevista no n.º 6 do presente anexo, o fabricante informa o 
organismo notificado da validação desse lote, transmitindo-
-lhe o certificado oficial de validação do lote da substância 
derivada do sangue humano utilizada nesse dispositivo, 
elaborado e redigido pelo laboratório designado, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 114.º da Directiva 
n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de Novembro (artigo 135.º, n.º 4, do Decreto -Lei 
n.º 176/2006, de 30 de Agosto).

ANEXO V

[a que se refere a subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º]

Declaração CE de conformidade

Garantia da qualidade da produção

1 — O fabricante deve aplicar o sistema da quali-
dade que foi aprovado para o fabrico e deve efectuar 
o controlo final dos dispositivos em causa, conforme 
o estabelecido no n.º 3, ficando sujeito à fiscalização 
prevista no n.º 4.

2 — A declaração CE de conformidade é o procedimento 
através do qual o fabricante que cumpre as obrigações 
enunciadas no n.º 1 garante e declara que os dispositivos 
em causa são conformes com o tipo descrito no certificado 
de exame CE de tipo e obedecem às disposições aplicáveis 
do presente decreto -lei.

2.1 — O fabricante apõe a marcação CE nos termos do 
artigo 7.º do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante e elabora uma declaração de conformidade es-
crita, a qual abrange um ou mais dispositivos médicos 
fabricados, claramente identificados pelo nome do produto, 
o código do produto ou outra referência inequívoca, e é 
arquivada pelo fabricante.

Parte I

Sistema de qualidade

A — Pedido de avaliação

3 — O fabricante deve efectuar um pedido de avaliação 
do seu sistema de qualidade a um organismo notificado.

3.1 — O pedido a que se refere o n.º 3 supra deve in-
cluir:

3.1.1 — O nome e o endereço do fabricante e de quais-
quer outros locais de fabrico abrangidos pelo sistema da 
qualidade;
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3.1.2 — Todas as informações relativas aos produtos ou 
à categoria de produtos a que o processo se aplica;

3.1.3 — Uma declaração escrita indicando não ter sido 
apresentado a nenhum outro organismo notificado o re-
querimento relativo aos mesmos produtos;

3.1.4 — A documentação referente ao sistema da qua-
lidade;

3.1.5 — O compromisso do fabricante de cumprir as 
obrigações decorrentes do sistema da qualidade apro-
vado;

3.1.6 — O compromisso do fabricante de manter o sis-
tema da qualidade aprovado, adequado e eficaz;

3.1.7 — Eventualmente, a documentação técnica rela-
tiva aos tipos aprovados e uma cópia dos certificados de 
exame CE de tipo;

3.1.8 — O compromisso do fabricante de criar e manter 
actualizado um processo de análise sistemática da experiên-
cia adquirida com os dispositivos na fase de pós -produção, 
incluindo as disposições referidas no anexo XVI, e de desen-
volver meios adequados de aplicação de quaisquer acções 
de correcção necessárias, compromisso este que inclui a 
obrigação do fabricante informar as autoridades competen-
tes sobre os incidentes referidos no artigo 27.º do presente 
decreto -lei, assim que deles tiver conhecimento.

3.2 — A aplicação do sistema da qualidade deve asse-
gurar a conformidade dos dispositivos com o tipo descrito 
no certificado de exame CE de tipo e com as disposições 
do presente decreto -lei que se lhes aplicam.

B — Documentação

3.3 — Todos os elementos, requisitos e disposições 
adoptados pelo fabricante relativamente ao seu sistema da 
qualidade devem constar de documentação organizada de 
modo sistemático e ordenado, sob a forma de orientações 
e procedimentos escritos, como, por exemplo, programas, 
planos, manuais e registos da qualidade, documentação 
essa que deve incluir, em especial, uma descrição ade-
quada:

3.3.1 — Dos objectivos da qualidade do fabricante;
3.3.2 — Da organização da empresa e, em particular:
3.3.2.1 — Das estruturas organizativas, das responsa-

bilidades dos quadros e da sua competência organizativa 
em matéria da qualidade da concepção e do fabrico dos 
produtos;

3.3.2.2 — Dos métodos que permitam controlar o fun-
cionamento eficaz do sistema da qualidade e, designada-
mente, a sua capacidade para atingir a qualidade reque-
rida dos produtos, incluindo o controlo dos produtos não 
conformes;

3.3.2.3 — Caso o fabrico ou a inspecção e ensaios finais 
dos produtos ou dos seus elementos sejam efectuados por 
terceiros, dos métodos de controlo da eficácia do funcio-
namento do sistema da qualidade e, em especial, do tipo e 
da extensão do controlo aplicado a esses terceiros;

3.3.3 — Dos procedimentos de controlo e de garantia 
da qualidade a nível do fabrico e, nomeadamente:

3.3.3.1 — Os processos e procedimentos que são uti-
lizados, designadamente em matéria de esterilização, de 
compras e dos documentos relevantes;

3.3.3.2 — Os processos de identificação do produto, 
estabelecidos e actualizados a partir dos desenhos, espe-
cificações ou outros documentos relevantes para todas as 
fases do fabrico;

3.3.3.3 — Das verificações e ensaios apropriados que 
são efectuados antes, durante e após o fabrico, da frequên-

cia com que são realizados e dos equipamentos de ensaio 
utilizados, devendo ser assegurada de forma apropriada a 
calibração dos equipamentos de ensaio.

C — Organismo notificado

3.4 — O organismo notificado procede a uma verifica-
ção do sistema da qualidade para determinar se o mesmo 
satisfaz as exigências referidas nos n.os 3.2 e 3.3 e presume 
o cumprimento dessas exigências no caso dos sistemas 
da qualidade que aplicam as normas harmonizadas cor-
respondentes.

3.4.1 — A equipa auditora encarregada da avaliação 
deve integrar, pelo menos, um elemento com experiên-
cia e conhecimento de avaliação na tecnologia em causa, 
devendo o procedimento de avaliação incluir uma visita 
às instalações do fabricante e, em casos devidamente jus-
tificados, às instalações dos fornecedores do fabricante, 
por forma a controlar os processos de fabrico, sendo que, 
após a visita final, a decisão da equipa auditora deve ser 
notificada ao fabricante e conter as conclusões da inspecção 
e uma avaliação fundamentada.

3.5 — O fabricante deve informar o organismo notifi-
cado que tiver aprovado o sistema da qualidade de qualquer 
projecto de alterações significativas do mesmo ou da gama 
de produtos abrangidos, devendo o organismo notificado 
avaliar as alterações propostas e verificar se o sistema da 
qualidade assim alterado satisfaz, ainda, as exigências 
referidas nos n.os 3.2 e 3.3, comunicando a sua decisão ao 
fabricante, a qual deve conter as conclusões da inspecção 
e uma avaliação fundamentada.

Parte II

Fiscalização

4 — O objectivo da fiscalização consiste em assegurar 
que o fabricante cumpre correctamente as obrigações de-
correntes do sistema da qualidade aprovado.

4.1 — O fabricante deve facultar ao organismo notifi-
cado a realização de todas as inspecções necessárias e deve 
fornecer -lhe todas as informações apropriadas e, em especial:

4.1.1 — A documentação relativa ao sistema da qua-
lidade;

4.1.2 — A documentação técnica;
4.1.3 — Os dados previstos na parte do sistema da qua-

lidade relativa ao fabrico, designadamente relatórios res-
peitantes a inspecções, ensaios, calibrações e qualificações 
do pessoal envolvido.

4.2 — O organismo notificado deve proceder periodi-
camente às inspecções e avaliações adequadas, a fim de se 
certificar de que o fabricante aplica o sistema da qualidade 
aprovado, e deve entregar um relatório de avaliação ao 
fabricante.

4.3 — O organismo notificado pode ainda efectuar vi-
sitas inesperadas ao fabricante, durante as quais, se neces-
sário, pode efectuar, ou mandar efectuar, ensaios de veri-
ficação do bom funcionamento do sistema da qualidade, 
devendo entregar ao fabricante um relatório da inspecção 
e um relatório dos ensaios efectuados.

Parte III

Disposições administrativas

5 — O fabricante ou o seu mandatário devem manter à 
disposição da autoridade competente, durante pelo menos 
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5 anos e, no caso dos dispositivos implantáveis, durante 
pelo menos 15 anos, a contar da última data de fabrico 
do produto:

5.1 — A declaração de conformidade.
5.2 — A documentação referida no n.º 3.1.4.
5.3 — As alterações referidas no n.º 3.5.
5.4 — A documentação referida no n.º 3.1.7.
5.5 — As decisões e relatórios do organismo notificado 

referidos nos n.os 4.2 e 4.3.
5.6 — Se aplicável, o certificado de exame de tipo re-

ferido no anexo III.

Parte IV

Aplicação aos dispositivos da classe IIa

6 — O presente anexo aplica -se aos produtos da classe 
IIa, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do decreto-
-lei de que o presente anexo é parte integrante, com as 
seguintes condições:

6.1 — Em derrogação dos n.os 2, 3.1, 3.2 e 3.3, o fabri-
cante deve garantir e declarar, através da declaração de 
conformidade, que os produtos da classe IIa são fabricados 
em conformidade com a documentação técnica referida no 
n.º 3 do anexo VII e obedecem aos requisitos do presente 
decreto -lei que lhes são aplicáveis.

6.2 — No caso dos dispositivos da classe IIa, o orga-
nismo notificado avalia, como parte da avaliação prevista 
no n.º 3.4, a documentação técnica descrita no n.º 3 do 
anexo VII relativa, no mínimo, a uma amostra representativa 
de cada subcategoria de dispositivo, a respectiva confor-
midade com o disposto no presente decreto -lei.

6.3 — Na escolha da amostra ou amostras repre-
sentativas, o organismo notificado deve ter em consi-
deração a novidade da tecnologia, as semelhanças de 
concepção, de tecnologia e de métodos de fabrico e 
de esterilização, a finalidade e os resultados de quais-
quer avaliações anteriores relevantes (nomeadamente 
sobre as propriedades físicas, químicas ou biológicas) 
que tenham sido realizadas em conformidade com o 
presente decreto -lei e deve documentar e manter à 
disposição da autoridade competente a análise das 
amostras escolhidas.

6.4 — O organismo notificado procede à avaliação 
de outras amostras no âmbito da fiscalização referida no 
n.º 4.2.

Parte V

Aplicação aos dispositivos que incorporem uma substância derivada 
do sangue humano na acepção da alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º

7 — Uma vez concluído o fabrico de cada lote do 
dispositivo do tipo referido na alínea b) do n.º 2 do ar-
tigo 2.º do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante, o fabricante informa o organismo notificado da 
validação desse lote, transmitindo -lhe certificado oficial 
de validação do lote da substância derivada do sangue 
humano utilizada nesse dispositivo, elaborado e redigido 
pelo laboratório designado, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 114.º da Directiva n.º 2001/83/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
(artigo 135.º, n.º 4, do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 
de Agosto).

ANEXO VI

[a que se refere a subalínea ii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º]

Declaração CE de conformidade

Garantia da qualidade dos produtos

1 — O fabricante deve certificar -se de que é aplicado o 
sistema da qualidade aprovado para a inspecção final e en-
saios dos produtos, conforme especificado no n.º 3, ficando 
sujeito à fiscalização CE prevista no n.º 4, devendo ainda 
o fabricante, sempre que se trate de produtos colocados no 
mercado já esterilizados, e unicamente no que respeita aos 
aspectos de fabrico destinados à obtenção da esterilização 
e à respectiva manutenção, aplicar as disposições dos n.os 3 
e 4 do anexo V.

2 — A declaração CE de conformidade é o procedimento 
através do qual o fabricante que satisfaz as condições do 
n.º 1 garante e declara que os produtos em questão são 
conformes com o tipo descrito no certificado de exame CE 
de tipo e satisfazem as disposições do presente decreto -lei 
que lhes são aplicáveis.

2.1 — O fabricante deve apor a marcação CE nos termos 
do artigo 7.º decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante e elaborar uma declaração de conformidade, a 
qual abrange um ou mais dispositivos médicos fabricados, 
claramente identificados pelo nome do produto, o código 
do produto ou outra referência inequívoca, devendo ser 
conservada pelo fabricante.

2.2 — A marcação CE é acompanhada do número de 
identificação do organismo notificado que desempenha as 
funções referidas no presente anexo.

Parte I

Sistema de qualidade

A — Pedido de avaliação

3 — O fabricante deve apresentar um pedido de ava-
liação do seu sistema da qualidade a um organismo no-
tificado.

3.1 — O pedido supra deve incluir:
3.1.1 — O nome e o endereço do fabricante e de quais-

quer outros locais de fabrico abrangidos pelo sistema da 
qualidade;

3.1.2 — Todas as informações relativas aos produtos ou 
à categoria de produtos a que o processo se aplica;

3.1.3 — Uma declaração escrita indicando não ter sido 
apresentado a nenhum outro organismo notificado um 
requerimento equivalente, relativo ao mesmo sistema da 
qualidade;

3.1.4 — A documentação referente ao sistema da qua-
lidade;

3.1.5 — O compromisso do fabricante de cumprir as 
obrigações decorrentes do sistema da qualidade apro-
vado;

3.1.6 — O compromisso do fabricante de efectuar a 
manutenção do sistema da qualidade aprovado de modo 
que este permaneça adequado e eficaz;

3.1.7 — Eventualmente, a documentação técnica rela-
tiva aos tipos aprovados e uma cópia dos certificados de 
exame CE de tipo;

3.1.8 — O compromisso do fabricante de criar e manter 
actualizado um processo de análise sistemática da experiên-
cia adquirida com os dispositivos na fase de pós -produção, 
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incluindo as disposições referidas no anexo XVI, e de de-
senvolver meios adequados de aplicação de quaisquer 
acções de correcção necessárias, compromisso este que 
inclui a obrigação de o fabricante informar as autoridades 
competentes sobre os seguintes incidentes referidos no 
artigo 27.º do presente decreto -lei, assim que deles tiver 
conhecimento.

3.2 — No âmbito do sistema da qualidade, examinar-
-se -á cada um dos produtos ou uma amostra representativa 
de cada lote e efectuar -se -ão os ensaios adequados referidos 
nas normas aplicáveis referidas no artigo 6.º, ou ensaios 
equivalentes, para verificar a conformidade dos produtos 
com o tipo descrito no certificado de exame CE de tipo e 
com as disposições do presente decreto -lei que lhes são 
aplicáveis.

B — Documentação

3.3 — Todos os elementos, exigências e disposições 
adoptados pelo fabricante devem constar de documenta-
ção organizada de maneira sistemática e ordenada, sob a 
forma de medidas, procedimentos e instruções definidos 
por escrito, documentação esta que deve permitir uma 
interpretação uniforme dos programas, planos, manuais e 
registos relativos à qualidade.

3.4 — Essa documentação deve incluir, em especial, 
uma descrição adequada:

3.4.1 — Dos objectivos da qualidade e do organigrama, 
das responsabilidades dos quadros e das suas competências 
no domínio da qualidade dos produtos;

3.4.2 — Dos controlos e dos ensaios que são efectuados 
após o fabrico, devendo a calibração dos equipamentos 
de ensaio efectuar -se por forma a permitir um controlo 
adequado;

3.4.3 — Dos meios para controlar o funcionamento 
eficaz do sistema da qualidade;

3.4.4 — Dos registos da qualidade, designadamente 
relatórios de inspecção, ensaios, calibração e registo de 
qualificações do pessoal envolvido;

3.4.5 — Caso a inspecção e ensaios finais dos produtos 
ou dos seus elementos sejam efectuados por terceiros, dos 
métodos de controlo do funcionamento eficaz do sistema 
de qualidade e, em especial, do tipo e extensão do controlo 
aplicado a esses terceiros.

3.5.As verificações referidas no n.º 3.2 não se aplicam 
aos aspectos de fabrico relacionados com a esterilização.

C — Organismo notificado

3.6 — O organismo notificado procede a uma verifica-
ção do sistema da qualidade para determinar se o mesmo 
satisfaz as exigências referidas nos n.os 3.2, 3.3 e 3.4 e 
presume o cumprimento dessas exigências caso os sis-
temas da qualidade apliquem as normas harmonizadas 
correspondentes.

3.7 — A equipa auditora encarregada da avaliação deve 
integrar, pelo menos, um elemento que tenha experiência 
e conhecimentos de avaliação da tecnologia em causa, 
devendo o procedimento de avaliação incluir uma visita às 
instalações do fabricante e, em casos devidamente justifi-
cados, às instalações dos fornecedores ou subfornecedores 
do fabricante, a fim de controlar os processos de fabrico.

3.8 — A decisão deve ser notificada ao fabricante con-
tendo as conclusões da inspecção e uma avaliação fun-
damentada.

3.9 — O fabricante deve informar o organismo notifi-
cado que tiver aprovado o sistema da qualidade de qualquer 
projecto de alterações significativas do mesmo ou da gama 
de produtos abrangidos, devendo o organismo notificado 
avaliar as alterações propostas e verificar se o sistema da 
qualidade assim alterado satisfaz, ainda, as exigências 
referidas nos n.os 3.2 e 3.3, comunicando a sua decisão ao 
fabricante, a qual deve conter as conclusões da inspecção 
e uma avaliação fundamentada.

Parte II

Fiscalização

4 — O objectivo da fiscalização consiste em assegurar 
que o fabricante cumpre correctamente as obrigações de-
correntes do sistema da qualidade aprovado.

4.1 — O fabricante deve autorizar o organismo notifi-
cado a efectuar todas as inspecções necessárias e fornecer-
-lhe todas as informações adequadas, em especial:

4.1.1 — A documentação relativa ao sistema da qua-
lidade;

4.1.2 — Os dados referentes ao sistema da qualidade 
relativa ao fabrico, tais como relatórios da inspecção e 
dados de ensaio, dados de calibração, relatórios de quali-
ficação do pessoal envolvido, etc.;

4.1.3 — A documentação técnica.
4.2 — O organismo notificado deve proceder periodi-

camente às inspecções e avaliações adequadas, a fim de se 
certificar de que o fabricante aplica o sistema da qualidade 
aprovado, devendo entregar um relatório de avaliação ao 
fabricante.

4.3 — Além do referido no n.º 4.2, o organismo no-
tificado pode efectuar visitas inesperadas ao fabricante, 
durante as quais, se necessário, pode efectuar ou mandar 
efectuar ensaios de verificação do bom funcionamento do 
sistema da qualidade e da conformidade da produção com 
as exigências aplicáveis do presente decreto -lei, sendo 
verificada uma amostra adequada de produtos acabados, 
colhida no local pelo organismo notificado, efectuando -se 
os ensaios adequados de acordo com as normas referidas 
no artigo 6.º do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante, ou ensaios equivalentes, devendo o organismo 
notificado adoptar as medidas adequadas caso um ou mais 
exemplares dos produtos controlados não estejam con-
formes.

4.4 — O organismo notificado deve entregar ao fabri-
cante um relatório da visita e, se aplicável, um relatório 
de ensaio.

Parte III

Disposições administrativas

5 — O fabricante ou o seu mandatário deve manter à 
disposição da autoridade competente durante pelo menos 
cinco anos e, no caso dos dispositivos implantáveis, durante 
pelo menos 15 anos, a contar da última data de fabrico do 
produto, os seguintes elementos:

5.1 — A declaração de conformidade.
5.2 — A documentação referida no n.º 3.1.7.
5.3 — As alterações referidas no n.º 3.9.
5.4 — As decisões e relatórios do organismo notificado 

referidos nos n.os 3.9, 4.2 e 4.4.
5.5 — Se aplicável, o certificado de exame CE de tipo 

previsto no anexo III.
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Parte IV

Aplicação aos dispositivos da classe IIa

6 — O presente anexo aplica -se aos produtos da classe 
IIa, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do decreto-
-lei de que o presente anexo é parte integrante, com as 
seguintes condições:

6.1 — Em derrogação dos n.os 2 a 3.5, o fabricante deve 
garantir e declarar, através da declaração de conformidade, 
que os produtos da classe IIa são fabricados em confor-
midade com a documentação técnica referida no n.º 3 do 
anexo VII e obedecem aos requisitos do presente decreto -lei 
que lhes são aplicáveis.

6.2 — No caso dos dispositivos da classe IIa, o or-
ganismo notificado avalia, como parte da avaliação 
prevista no n.º 3.6, a documentação técnica descrita no 
n.º 3 do anexo VII relativa, no mínimo, a uma amostra 
representativa de cada subcategoria de dispositivo, a 
respectiva conformidade com o disposto no presente 
decreto -lei.

6.3 — Na escolha da amostra ou amostras representa-
tivas, o organismo notificado deve ter em consideração 
a novidade da tecnologia, as semelhanças de concepção, 
de tecnologia e de métodos de fabrico e de esteriliza-
ção, a finalidade e os resultados de quaisquer avaliações 
anteriores relevantes (nomeadamente sobre as proprie-
dades físicas, químicas ou biológicas) que tenham sido 
realizadas em conformidade com a presente directiva e 
deve documentar e manter à disposição das entidades 
com competência de fiscalização a análise das amostras 
escolhidas.

6.4 — O organismo notificado procede à avaliação 
de outras amostras no âmbito da fiscalização referida no 
n.º 4.2.

ANEXO VII

[a que se refere a subalínea ii) da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º]

Declaração CE de conformidade

1 — A declaração CE de conformidade é o processo 
através do qual o fabricante ou o seu mandatário que cum-
pre as obrigações prescritas no n.º 2, bem como, no que 
respeita aos produtos colocados no mercado já esterilizados 
e aos dispositivos com função de medição, as obrigações 
prescritas no n.º 5, assegura e declara que os produtos em 
questão satisfazem as disposições do presente decreto -lei 
que lhes são aplicáveis.

2 — O fabricante elabora a documentação técnica re-
ferida no n.º 3, devendo o próprio ou o seu mandatário 
manter a referida documentação, incluindo a declaração 
de conformidade, à disposição da autoridade competente 
durante, no mínimo, cinco anos, ou, no caso dos dispo-
sitivos implantáveis, 15 anos, a contar da última data de 
fabrico do produto.

3 — A documentação técnica deve permitir a avaliação 
da conformidade do produto com as exigências do presente 
decreto -lei e abranger, designadamente:

3.1 — Uma descrição geral do produto, incluindo as 
variantes previstas, bem como a sua finalidade;

3.2 — Os desenhos de concepção e descrição dos méto-
dos de fabrico, bem como os esquemas dos componentes, 
subconjuntos, circuitos, etc.;

3.3 — As descrições e explicações necessárias à com-
preensão dos diagramas e esquemas supracitados e do 
funcionamento do produto;

3.4 — Os resultados da análise de riscos, bem como uma 
lista das normas referidas no artigo 6.º do decreto -lei de 
que o presente anexo é parte integrante, aplicadas integral 
ou parcialmente, e a descrição das soluções adoptadas para 
satisfazer os requisitos essenciais do presente decreto -lei, 
caso as referidas normas não sejam inteiramente aplica-
das;

3.5 — No que respeita aos produtos colocados no mer-
cado já esterilizados, a descrição dos métodos adoptados 
e o relatório de validação;

3.6 — Os resultados dos cálculos de concepção, das 
inspecções efectuadas, etc., e, caso um dispositivo deva 
ser ligado a outros dispositivos para poder funcionar 
de acordo com a finalidade a que se destina, é necessá-
rio comprovar que ele satisfaz os requisitos essenciais 
quando ligado a qualquer ou quaisquer desses outros 
dispositivos que possuam as características indicadas 
pelo fabricante;

3.7 — As soluções adoptadas, tal como referidas no 
n.º 2 do anexo I;

3.8 — A avaliação pré -clínica;
3.9 — A avaliação clínica em conformidade com o 

anexo XVI;
3.10 — O rótulo e as instruções de utilização.
4 — O fabricante deve criar e manter actualizado um 

processo de análise sistemática da experiência adquirida 
com os dispositivos na fase de pós -produção, incluindo as 
disposições referidas no anexo XVI, e desenvolver meios 
adequados para aplicação de quaisquer acções correctivas 
necessárias, tendo em conta a natureza e os riscos rela-
cionados com o produto, devendo igualmente notificar as 
autoridades competentes sobre os incidentes referidos no 
artigo 27.º do presente decreto -lei, assim que deles tiver 
conhecimento.

5 — No que respeita aos produtos colocados no mercado 
esterilizados e aos dispositivos da classe I com função de 
medição, o fabricante deve aplicar, para além do disposto 
no presente anexo, um dos procedimentos referidos nos 
anexos II, IV, V ou VI do presente decreto -lei, devendo a 
aplicação dos anexos citados, bem como a intervenção do 
organismo notificado, limitar -se:

5.1 — No que respeita aos produtos colocados no 
mercado já esterilizados, apenas aos aspectos do fabrico 
relativos à obtenção e manutenção das condições de es-
terilização;

5.2 — No que respeita aos dispositivos com função 
de medição, apenas aos aspectos do fabrico relativos à 
conformidade dos produtos com as exigências metroló-
gicas;

5.3 — É aplicável o n.º 6.1 do presente anexo.
6 — O presente anexo aplica -se aos produtos da classe 

IIa, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do decreto-
-lei de que o presente anexo é parte integrante, com a 
seguinte derrogação:

6.1 — Caso o presente anexo seja aplicado com o pro-
cedimento referido nos anexos IV, V ou VI do presente 
decreto -lei, a declaração CE de conformidade, referida 
nos citados anexos, deve constituir uma declaração única 
e, no que respeita à declaração baseada no presente anexo, 
o fabricante deve assegurar e declarar que a concepção dos 
produtos obedece às disposições do presente decreto -lei 
que lhes são aplicáveis.
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ANEXO VIII

(a que se refere o n.º 4 do artigo 5.º)

Declaração relativa aos dispositivos para fins específicos

1 — O fabricante, ou o seu mandatário deve elabo-
rar, em relação aos dispositivos feitos por medida ou aos 
dispositivos destinados a investigações clínicas, uma de-
claração.

2 — A declaração compreende as seguintes informa-
ções:

2.1 — Para os dispositivos feitos por medida:
2.1.1 — O nome e endereço do fabricante;
2.1.2 — Os dados que permitam identificar o dispositivo 

em questão;
2.1.3 — Uma declaração afirmando que o dispositivo se 

destina a ser utilizado num doente determinado e o nome 
desse doente;

2.1.4 — O nome do médico ou técnico autorizado que 
efectuou a prescrição em causa e, eventualmente, a iden-
tificação da instituição médica;

2.1.5 — As características específicas do dispositivo, 
tais como indicadas na prescrição médica;

2.1.6 — A declaração de que o dispositivo está conforme 
com os requisitos essenciais enunciados no anexo I e, se 
for o caso, a indicação dos requisitos essenciais que não 
tenham sido respeitados integralmente, acompanhada da 
respectiva justificação.

2.2 — Para os dispositivos destinados às investigações 
clínicas referidas no anexo XVI:

2.2.1 — Os dados que permitam identificar o dispositivo 
em questão;

2.2.2 — O plano de investigação clínica;
2.2.3 — A brochura do investigador;
2.2.4 — A confirmação de que os sujeitos envolvidos 

estão cobertos por seguro;
2.2.5 — Os documentos usados para obter o consenti-

mento livre e esclarecido;
2.2.6 — Uma declaração que indique se o dispositivo 

inclui ou não, como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, possa ser considerada 
um medicamento ou uma substância derivada do sangue 
humano, referidas nos n.os 7.4 e 7.5 do anexo I;

2.2.7 — Uma declaração que indique se, no fabrico do 
dispositivo, se utilizam ou não tecidos de origem animal, tal 
como referidos na Directiva n.º 2003/32/CE, da Comissão, 
de 23 de Abril, e no capítulo VII do decreto -lei de que o 
presente anexo é parte integrante;

2.2.8 — O parecer da comissão de ética para a saúde 
competente;

2.2.9 — A identificação do médico ou da equipa de 
investigação autorizada e da instituição ou centro de in-
vestigação encarregue das investigações;

2.2.10 — O local em que se efectuam as investiga-
ções, bem como as respectivas datas de início e duração 
previsíveis;

2.2.11 — A declaração de que o dispositivo em questão 
está conforme com os requisitos essenciais, com excepção 
dos aspectos objecto das investigações, e a garantia de que, 
quanto a estes últimos, foram tomadas todas as precauções 
para proteger a saúde e a segurança do doente.

3 — O fabricante comprometer -se -á a manter à dispo-
sição da autoridade competente:

3.1 — No que se refere aos dispositivos feitos por 
medida, documentação que indique o local ou locais de 

fabrico e permita compreender a concepção, o fabrico e 
o desempenho funcional do produto, incluindo o nível 
de funcionamento previsto, de modo a permitir a avalia-
ção da sua conformidade com os requisitos do presente 
decreto -lei;

3.1.1 — O fabricante toma todas as medidas necessárias 
para que o processo de fabrico assegure a conformidade 
dos produtos fabricados com a documentação referida no 
n.º 3.1;

3.2 — No caso dos dispositivos destinados a investiga-
ções clínicas, da documentação devem constar os seguintes 
elementos:

3.2.1 — Uma descrição geral do dispositivo e a sua 
finalidade;

3.2.2 — Desenhos de concepção e descrições dos méto-
dos de fabrico, nomeadamente em matéria de esterilização, 
bem como diagramas e esquemas dos componentes, dos 
subconjuntos e dos circuitos;

3.2.3 — As descrições e as explicações necessárias à 
compreensão dos desenhos e dos diagramas e esquemas 
referidos no número anterior e do funcionamento do dis-
positivo;

3.2.4 — Os resultados da análise de riscos, bem como 
uma lista das normas referidas no artigo 6.º do decreto -lei 
de que o presente anexo é parte integrante, aplicadas total 
ou parcialmente, e uma descrição das soluções adopta-
das para satisfazer os requisitos essenciais constantes do 
presente decreto -lei quando não tiverem sido aplicadas 
aquelas normas;

3.2.5 — Se o dispositivo incluir, como parte integrante, 
uma substância ou uma substância derivada do sangue 
humano, referidas nos n.os 7.4 e 7.5 do anexo I, os dados 
relativos aos ensaios efectuados para o efeito e que sejam 
necessários à avaliação da segurança, da qualidade e da 
utilidade dessa substância ou dessa substância derivada 
do sangue humano, atendendo à finalidade do dispositivo;

3.2.6 — Se, no fabrico do dispositivo, são utilizados 
ou não tecidos de origem animal, tal como referidos na 
Directiva n.º 2003/32/CE, da Comissão, de 23 de Abril, 
e no capítulo VII do decreto -lei de que o presente anexo 
é parte integrante, bem como as medidas de gestão dos 
riscos aplicadas para o efeito a fim de reduzir o risco de 
infecção;

3.2.7 — Os resultados dos cálculos de concepção, dos 
controlos e dos ensaios técnicos efectuados, etc.;

3.2.8 — O fabricante toma as medidas necessárias 
para que o processo de fabrico assegure a conformidade 
dos produtos fabricados com a documentação referida no 
n.º 3.1;

3.2.9 — O fabricante autoriza a avaliação ou, se for caso 
disso, a verificação da eficácia dessas medidas através de 
auditoria.

4 — As informações contidas nas declarações referidas 
no presente anexo devem ser conservadas durante um 
período mínimo de 5 anos ou, no caso dos dispositivos 
implantáveis, de 15 anos.

5 — Em relação aos dispositivos feitos por medida, 
o fabricante compromete -se a analisar e documentar a 
experiência adquirida na fase de pós -produção, incluindo 
as disposições referidas no anexo XVI, e a desenvolver 
meios adequados de aplicação de quaisquer medidas cor-
rectivas necessárias, compromisso que inclui a obrigação 
de o fabricante informar a autoridade competente sobre os 
incidentes, referidos no artigo 27.º do presente decreto -lei, 
assim que deles tiver conhecimento.
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ANEXO IX

(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)

Critérios de classificação

Grupo I

Definições

Parte I

Regras de classificação

1 — Definições relativas às regras de classificação:
1.1 — Quanto à duração, os dispositivos podem ser:
1.1.1 — Temporários, quando normalmente destinados 

a ser utilizados de forma contínua por um período inferior 
a 60 minutos;

1.1.2 — De curto prazo, quando normalmente destina-
dos a ser utilizados de forma contínua por um período não 
superior a 30 dias;

1.1.3 — De longo prazo, quando normalmente desti-
nados a ser utilizados de forma contínua por um período 
superior a 30 dias.

1.2 — Quanto aos dispositivos invasivos:
1.2.1 — Dispositivo invasivo — o dispositivo que pene-

tra parcial ou totalmente no corpo por um dos seus orifícios, 
ou atravessando a sua superfície;

1.2.2 — Orifício corporal — qualquer abertura natural 
do corpo, bem como a superfície externa do globo ocu-
lar, ou qualquer abertura artificial permanente, como, por 
exemplo, um estoma;

1.2.3 — Dispositivo invasivo do tipo cirúrgico — o 
dispositivo invasivo que penetra no corpo por meio de uma 
intervenção cirúrgica ou no contexto de uma intervenção 
cirúrgica;

1.2.4 — Para efeitos do presente decreto -lei, os dispo-
sitivos que não sejam os referidos no número anterior e 
que não penetrem no corpo por um orifício permanente 
são tratados como dispositivos invasivos do tipo cirúrgico.

1.3 — São considerados dispositivos implantáveis os 
dispositivos destinados a ser introduzidos totalmente no 
corpo humano, ou a substituir uma superfície epitelial ou 
a superfície do olho através de uma intervenção cirúrgica 
e que se destinem a ser conservados no local após a in-
tervenção.

1.4 — É igualmente considerado como dispositivo im-
plantável qualquer dispositivo destinado a ser introduzido 
parcialmente no corpo humano mediante uma intervenção 
cirúrgica e a ser conservado no local, após a intervenção, 
por um período não inferior a 30 dias.

1.5 — Instrumento cirúrgico reutilizável — o instru-
mento que se destina a cortar, seccionar, perfurar, serrar, 
raspar, remover, agrafar, afastar, aparar, ou a processo 
semelhante, no âmbito de intervenções cirúrgicas, sem se 
encontrar ligado a qualquer dispositivo médico activo, e 
que pode ser reutilizado após tratamento adequado.

1.6 — Dispositivo médico activo — dispositivo médico 
definido na alínea v) do artigo 3.º do decreto -lei de que o 
presente anexo é parte integrante, sendo que o software, 
por si só, é considerado um dispositivo médico activo.

1.7 — Dispositivo activo de carácter terapêutico — o 
dispositivo médico activo utilizado isoladamente ou em 
conjunto com outros dispositivos médicos para manter, 
modificar, substituir ou restabelecer funções ou estruturas 

biológicas, no âmbito de um tratamento ou atenuação de 
uma doença, lesão ou deficiência.

1.8 — Dispositivo médico activo para diagnóstico — o 
dispositivo médico activo utilizado, isoladamente ou em 
conjunto com outros dispositivos médicos, para fornecer 
informações com vista à detecção, diagnóstico, controlo 
ou tratamento de estados fisiológicos, estados de saúde, 
doenças ou malformações congénitas.

1.9 — No âmbito do presente decreto -lei, entende -se 
por sistema circulatório central os vasos artéria pulmonar, 
aorta ascendente, arco da aorta, aorta descendente até à 
bifurcação aórtica, artérias coronárias, artéria carótida 
comum, artéria carótida externa, artéria carótida interna, 
artérias cerebrais, tronco braquicefálico, venae cordis, 
veias pulmonares, veia cava superior e veia cava inferior.

1.10 — No âmbito do presente decreto -lei, entende -se 
por sistema nervoso central o cérebro, as meninges e a 
espinal medula.

Grupo II

Regras de aplicação

2 — A aplicação das regras de classificação rege -se pela 
finalidade dos dispositivos.

2.1 — Caso o dispositivo se destine a ser utilizado em 
conjunto com outro dispositivo, as regras de classificação 
são aplicáveis a cada um dos dispositivos separadamente, 
sendo os acessórios classificados por si mesmos separa-
damente dos dispositivos com os quais são utilizados.

2.2 — Os suportes lógicos que comandam um disposi-
tivo ou influenciam a sua utilização pertencem automati-
camente à mesma categoria que esse dispositivo.

2.3 — Caso o dispositivo não se destine a ser utilizado 
única ou principalmente numa parte determinada do corpo, 
deve ser considerado e classificado com base na sua uti-
lização específica mais crítica.

2.4 — Caso a um mesmo dispositivo sejam aplicáveis 
várias regras, tendo em conta o nível de funcionamento 
especificado pelo fabricante, devem aplicar -se as regras 
mais rigorosas que conduzam à classificação na classe 
mais elevada.

2.5 — No cálculo da duração referida no n.º 1.1 do 
grupo I, uma utilização de forma contínua significa uma 
utilização real ininterrupta do dispositivo para a finali-
dade prevista mas, sempre que o uso de um dispositivo 
for descontinuado para o substituir imediatamente pelo 
mesmo dispositivo ou por outro idêntico, considera -se que 
tal constitui uma extensão da utilização do dispositivo de 
forma contínua.

Grupo III

Classificação

Parte I

Dispositivos não invasivos

3 — São as seguintes as regras de classificação dos 
dispositivos não invasivos:

Regra n.º 1

3.1 — Todos os dispositivos não invasivos pertencem 
à classe I, excepto no caso de se aplicar uma das regras 
seguintes.



Diário da República, 1.ª série — N.º 115 — 17 de Junho de 2009  3747

Regra n.º 2

3.2 — Todos os dispositivos não invasivos destinados 
à condução ou ao armazenamento de sangue, líquidos ou 
tecidos corporais, líquidos ou gases com vista à perfu-
são, administração ou introdução no corpo pertencem à 
classe IIa:

3.2.1 — Caso possam ser ligados a um dispositivo mé-
dico activo da classe IIa ou de uma classe superior;

3.2.2 — Caso se destinem a ser utilizados para o arma-
zenamento ou o transporte de sangue ou de outros líquidos 
ou para o armazenamento de órgãos, partes de órgãos ou 
tecidos corporais;

3.2.3 — Em todos os outros casos, os dispositivos per-
tencem à classe I.

Regra n.º 3

3.3 — Todos os dispositivos não invasivos destinados 
a alterar a composição biológica ou química do sangue, 
outros líquidos corporais ou outros líquidos para perfusão 
no corpo pertencem à classe IIb, excepto se o tratamento 
envolver filtração, centrifugação ou trocas de gases ou 
calor, casos em que pertencem à classe IIa.

Regra n.º 4

3.4 — Todos os dispositivos não invasivos que entrem 
em contacto com pele lesada:

3.4.1 — Pertencem à classe I, caso se destinem a ser 
utilizados como barreira mecânica, para compressão ou 
para absorção de exsudados;

3.4.2 — Pertencem à classe IIb, caso se destinem a ser 
utilizados sobretudo em feridas que tenham fissurado a 
derme e que só possam cicatrizar per secundam inten-
tionem;

3.4.3 — Pertencem à classe IIa em todos os outros casos, 
incluindo os dispositivos que se destinem essencialmente 
a controlar o microambiente de uma ferida.

Parte II

Dispositivos invasivos

4 — São as seguintes as regras de classificação dos 
dispositivos invasivos:

Regra n.º 5

4.1 — Todos os dispositivos invasivos dos orifícios do 
corpo, excepto os do tipo cirúrgico, que não se destinem 
a ser ligados a um dispositivo médico activo ou que se 
destinem a ser ligados a um dispositivo médico activo 
da classe I:

4.1.1 — Pertencem à classe I, se forem para utilização 
temporária;

4.1.2 — Pertencem à classe IIa, se forem para utilização 
a curto prazo, excepto se utilizados na cavidade oral até 
à faringe, num canal auditivo até ao tímpano ou numa 
cavidade nasal, casos em que pertencem à classe I;

4.1.3 — Pertencem à classe IIb, se forem para utilização 
a longo prazo, excepto se utilizados na cavidade oral até à 
faringe, num canal auditivo até ao tímpano ou a uma ca-
vidade nasal e se não forem susceptíveis de absorção pela 
membrana mucosa, casos em que pertencem à classe IIa;

4.1.4 — Todos os dispositivos invasivos dos orifícios 
do corpo, excepto os do tipo cirúrgico, que se destinem a 
ser ligados a um dispositivo médico activo da classe IIa, 
ou de uma classe superior, pertencem à classe IIa.

Regra n.º 6

4.2 — Todos os dispositivos invasivos de carácter ci-
rúrgico destinados a utilização temporária pertencem à 
classe IIa, excepto se:

4.2.1 — Se destinarem especificamente a controlar, 
diagnosticar, monitorizar ou corrigir disfunções cardíacas 
ou do sistema circulatório central através do contacto di-
recto com estas partes do corpo, casos em que pertencem 
à classe III;

4.2.2 — Constituírem instrumentos cirúrgicos reutili-
záveis, caso em que pertencem à classe I;

4.2.3 — Se destinarem especificamente a ser utilizados 
em contacto directo com o sistema nervoso central, caso 
em que pertencem à classe III;

4.2.4 — Se destinarem a fornecer energia sob a forma 
de radiações ionizantes, caso em que pertencem à classe 
IIb;

4.2.5 — Se destinarem a produzir um efeito biológico 
ou a ser absorvidos, totalmente ou em grande parte, casos 
em que pertencem à classe IIb;

4.2.6 — Se destinarem à administração de medica-
mentos por meio de um sistema próprio para o efeito, se 
essa administração for efectuada de forma potencialmente 
perigosa atendendo ao modo de aplicação, caso em que 
pertencem à classe IIb.

Regra n.º 7

4.3 — Todos os dispositivos invasivos de tipo cirúrgico 
para utilização a curto prazo pertencem à classe IIa, excepto 
no caso de se destinarem:

4.3.1 — Especificamente a controlar, diagnosticar, mo-
nitorizar ou corrigir disfunções cardíacas ou do sistema 
circulatório central e a entrar em contacto directo com 
estas partes do corpo, casos em que pertencem à classe III;

4.3.2 — Especificamente a ser utilizados em contacto 
directo com o sistema nervoso central, caso em que per-
tencem à classe III;

4.3.3 — A fornecer energia sob a forma de radiações 
ionizantes, caso em que pertencem à classe IIb;

4.3.4 — A produzir um efeito biológico ou a ser ab-
sorvidos, totalmente ou em grande parte, casos em que 
pertencem à classe III;

4.3.5 — A sofrer uma transformação química no corpo, 
excepto se se destinarem a ser colocados nos dentes ou 
a administrar medicamentos, casos em que pertencem à 
classe IIb.

Regra n.º 8

4.4 — Todos os dispositivos implantáveis e os dispo-
sitivos invasivos de carácter cirúrgico utilizados a longo 
prazo pertencem à classe IIb, excepto no caso de se des-
tinarem:

4.4.1 — A ser colocados nos dentes, caso em que per-
tencem à classe IIa;

4.4.2 — A ser utilizados em contacto directo com o co-
ração, o sistema circulatório central ou o sistema nervoso 
central, casos em que pertencem à classe III;

4.4.3 — A produzir um efeito biológico ou a ser ab-
sorvidos, totalmente ou em grande parte, casos em que 
pertencem à classe III;

4.4.4 — A sofrer uma transformação química do corpo, 
excepto se se destinarem a ser colocados nos dentes ou 
administrar medicamentos, casos em que pertencem à 
classe III.
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Parte III

Regras complementares aplicáveis aos dispositivos activos

5 — São as seguintes as regras complementares apli-
cadas aos dispositivos activos:

Regra n.º 9

5.1 — Todos os dispositivos médicos activos com fina-
lidade terapêutica que se destinem a fornecer ou permutar 
energia pertencem à classe IIa, a não ser:

5.1.1 — Que, pelas suas características, sejam suscep-
tíveis de fornecer ou permutar energia de e para o corpo 
humano de forma potencialmente perigosa, tendo em conta 
a natureza, a densidade e o local de aplicação de energia, 
casos em que pertencem à classe IIb;

5.1.2 — Todos os dispositivos activos destinados a con-
trolar ou a monitorizar o funcionamento de dispositivos 
activos de carácter terapêutico da classe IIb, ou a influen-
ciar directamente o funcionamento desses dispositivos, 
pertencem à classe IIb.

Regra n.º 10

5.2 — Os dispositivos activos para diagnóstico perten-
cem à classe IIa:

5.2.1 — Caso se destinem a fornecer energia para ser 
absorvida pelo corpo humano, excepto se a sua função for 
a de iluminação do corpo do doente no espectro visível;

5.2.2 — Caso se destinem a visualizar in vivo a disse-
minação de produtos radiofarmacêuticos;

5.2.3 — Caso se destinem a permitir o diagnóstico di-
recto ou o acompanhamento de processos fisiológicos vi-
tais, a não ser que se destinem especificamente ao controlo 
de parâmetros fisiológicos vitais cujas variações possam 
dar origem a um perigo imediato para o doente, como é o 
caso das variações do ritmo cardíaco, da respiração e do 
funcionamento do sistema nervoso central (SNC), caso 
em que pertencem à classe IIb;

5.2.4 — Os dispositivos activos destinados à emissão 
de radiações ionizantes, para efeitos de diagnóstico ou 
radiologia terapêutica, incluindo os dispositivos destinados 
ao respectivo controlo e monitorização ou que influenciam 
directamente o seu funcionamento, pertencem à classe IIb.

Regra n.º 11

5.3 — Todos os dispositivos activos destinados à admi-
nistração ou eliminação de medicamentos, líquidos cor-
porais ou outras substâncias para o corpo humano ou do 
corpo humano pertencem à classe IIa, a não ser que tal seja 
efectuado de forma potencialmente perigosa, atendendo 
à natureza das substâncias e à parte do corpo envolvida, 
bem como ao modo de aplicação, caso em que pertencem 
à classe IIb.

Regra n.º 12

5.4 — Todos os restantes dispositivos activos pertencem 
à classe I.

Parte IV

Regras especiais

6 — As regras especiais são as que constam dos núme-
ros seguintes:

Regra n.º 13

6.1 — Todos os dispositivos de que faça parte inte-
grante uma substância que, se utilizada separadamente, 

possa ser considerada medicamento, na acepção dada pelo 
regime jurídico dos medicamentos de uso humano, e seja 
susceptível de exercer sobre o corpo humano uma acção 
complementar da dos referidos dispositivos pertencem à 
classe III, pertencendo também a esta classe todos os dispo-
sitivos que incluam como parte integrante uma substância 
derivada do sangue humano.

Regra n.º 14

6.2 — Todos os dispositivos utilizados na contracepção 
ou na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 
pertencem à classe IIb, a não ser que se trate de dispositi-
vos implantáveis ou de dispositivos invasivos destinados 
a uma utilização a longo prazo, casos em que pertencem 
à classe III.

Regra n.º 15

6.3 — Todos os dispositivos especificamente destinados 
a desinfectar, limpar, lavar e, se necessário, hidratar lentes 
de contacto pertencem à classe IIb e todos os dispositivos 
especificamente destinados a desinfectar dispositivos mé-
dicos pertencem à classe IIa, a menos que sejam especifi-
camente destinados a desinfectar dispositivos invasivos, 
caso em que pertencem à classe IIb.

6.3.1 — Esta regra não se aplica aos produtos destinados 
à limpeza, por acção física, de outros dispositivos médicos 
que não sejam lentes de contacto.

Regra n.º 16

6.4 — Os dispositivos especificamente destinados ao 
registo de imagens radiográficas de diagnóstico pertencem 
à classe IIa.

Regra n.º 17

6.5 — Todos os dispositivos em cujo fabrico se utilizem 
tecidos de origem animal ou seus derivados tornados não 
viáveis pertencem à classe III, excepto se esses disposi-
tivos se destinarem a entrar em contacto apenas com a 
pele intacta.

Regra n.º 18

7 — Em derrogação do disposto noutras regras, os sacos 
para sangue pertencem à classe IIb.

ANEXO X

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º]

I — Requisitos gerais

Requisitos gerais

1 — Os dispositivos médicos implantáveis activos, 
adiante abreviadamente designados por dispositivos, de-
vem ser concebidos e fabricados por forma que a sua utili-
zação não comprometa o estado clínico e a segurança dos 
doentes, bem como a segurança e a saúde dos utilizadores 
ou de terceiros, quando sejam implantados nas condições 
e para os fins previstos.

2 — Os dispositivos devem atingir os níveis de funcio-
namento que lhes tiverem sido atribuídos pelo fabricante 
e ser concebidos e fabricados por forma que tenham as 
qualidades requeridas para desempenhar uma ou mais das 
funções previstas na alínea u) do artigo 3.º do decreto -lei 
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de que o presente anexo é parte integrante de acordo com 
as especificações do fabricante.

3 — As características e os níveis de funcionamento 
referidos nos n.os 1 e 2 do presente anexo não devem ser 
alterados sempre que as alterações possam comprometer o 
estado clínico e a segurança dos doentes e, eventualmente, 
de terceiros, durante a vida útil prevista pelo fabricante, 
quando submetidos ao desgaste decorrente das condições 
normais de utilização.

4 — Os dispositivos devem ser concebidos, fabricados e 
acondicionados de modo que as suas características e níveis 
de funcionamento não sofram alterações nas condições de 
armazenamento e de transporte, designadamente tempe-
ratura e humidade, previstas pelo fabricante.

5 — Os eventuais efeitos secundários indesejáveis de-
vem constituir riscos aceitáveis atendendo aos níveis de 
funcionamento previstos.

6 — A demonstração da conformidade com os requisitos 
essenciais deve incluir uma avaliação clínica nos termos 
do anexo XVI.

II — Requisitos relativos à concepção e ao fabrico

7 — As soluções adoptadas pelo fabricante para a con-
cepção e o fabrico dos dispositivos devem ser conformes 
aos princípios de integração da segurança, tendo em conta 
o progresso técnico geralmente reconhecido.

8 — Os dispositivos devem ser concebidos, fabricados e 
acondicionados em embalagens não reutilizáveis, segundo 
métodos apropriados, de modo a estarem esterilizados no 
momento da colocação no mercado e a manterem essa 
qualidade até à abertura da embalagem para serem im-
plantados, nas condições de armazenamento e transporte 
previstas pelo fabricante.

9 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados de 
forma a eliminar ou minimizar os riscos relacionados com:

a) As suas características físicas, incluindo as dimen-
sionais;

b) A utilização das fontes de energia, devendo prestar-
-se, no caso de utilização de electricidade, uma atenção 
especial, designadamente, ao isolamento, às correntes de 
fuga e ao aquecimento dos dispositivos;

c) As condições ambientais razoavelmente previsíveis, 
nomeadamente os campos magnéticos, as influências eléc-
tricas externas, as descargas electrostáticas, a pressão ou 
as variações de pressão e a aceleração;

d) As intervenções médicas, nomeadamente a utilização 
de desfibrilhadores ou de equipamentos cirúrgicos de alta 
frequência;

e) As radiações ionizantes provenientes das substâncias 
radioactivas que façam parte do dispositivo, no respeito 
das exigências de protecção enunciadas nos Decretos -Leis 

n.os 165/2002, de 17 de Julho, e 167/2002, de 18 de Ju-
lho, relativos à protecção contra radiações ionizantes e 
no Decreto -Lei n.º 180/2002, de 8 de Agosto, relativo à 
protecção da saúde das pessoas contra os perigos resul-
tantes de radiações ionizantes em exposições radiológicas 
médicas;

f) Os riscos que podem ocorrer, na medida em que sua 
manutenção e calibração não sejam possíveis, nomeada-
mente os riscos relacionados com o aumento excessivo 
das correntes de fuga, com o envelhecimento dos materiais 
utilizados, com o aumento excessivo do calor produzido 
pelo dispositivo ou com uma deterioração da precisão 
de um qualquer mecanismo de medição ou de controlo.

10 — Os dispositivos devem ser concebidos e fabri-
cados de modo a assegurar as características e os níveis 
de funcionamento referidos nos n.os 1 a 6, devendo dar -se 
especial atenção aos seguintes aspectos:

a) Escolha dos materiais utilizados, nomeadamente no 
que diz respeito aos aspectos da toxicidade;

b) Compatibilidade recíproca entre os materiais utili-
zados e os tecidos e as células biológicas, bem como os 
fluidos orgânicos corporais, tendo em conta a utilização 
prevista do dispositivo;

c) Compatibilidade com as substâncias que se destinam 
a administrar;

d) Qualidade das ligações, em especial a nível da se-
gurança;

e) Fiabilidade da fonte de energia;
f) Possibilidade de se manterem estanques, de acordo 

com as necessidades;
g) Bom funcionamento dos sistemas de comando, de 

programação e de controlo, incluindo o suporte lógico, 
sendo que no que diz respeito a dispositivos que incorpo-
rem um software ou que sejam eles próprios um software 
com finalidade médica, este deve ser validado de acordo 
com o estado da técnica, tendo em consideração os princí-
pios do ciclo de vida, do desenvolvimento, da gestão dos 
riscos, da validação e da verificação.

11 — Quando um dispositivo inclua, como parte inte-
grante, uma substância que, quando utilizada separada-
mente, seja susceptível de ser considerada um medica-
mento, nos termos do regime jurídico dos medicamentos 
de uso humano, e possa ter efeitos sobre o corpo humano 
através de uma acção acessória à do dispositivo, deve -se 
verificar a qualidade, segurança e utilidade da substância, 
de forma análoga aos métodos previstos no anexo I da 
Directiva n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro (Decreto -Lei n.º 176/2006, 
de 30 de Agosto).

11.1 — Relativamente às substâncias referidas no n.º 11, 
o organismo notificado, após verificação da utilidade da 
substância como parte do dispositivo e tendo em conta a 
finalidade do dispositivo, solicita a uma das autoridades 
competentes no âmbito da Directiva n.º 2001/83/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro, 
designadas pelos Estados membros ou à Agência Euro-
peia de Medicamentos (EMEA), que actua nomeadamente 
através do seu comité em conformidade com o Regula-
mento (CE) n.º 726/2004, um parecer científico quanto à 
qualidade e à segurança da substância, incluindo o perfil 
clínico benefício -risco da incorporação da substância no 
dispositivo.

11.2 — Ao emitir o seu parecer referido no número an-
terior a autoridade competente ou a EMEA toma em devida 
conta o processo de fabrico e os dados relacionados com 
a utilidade da incorporação da substância no dispositivo 
conforme determinado pelo organismo notificado.

12 — Quando um dispositivo inclua, como parte in-
tegrante, uma substância derivada do sangue humano, o 
organismo notificado, após verificação da utilidade da 
substância como parte do dispositivo e tendo em conta a 
finalidade do dispositivo, solicita à EMEA, que actua no-
meadamente através do seu comité, um parecer científico 
quanto à qualidade e à segurança da substância, incluindo o 
perfil clínico risco -benefício da incorporação da substância 
derivada do sangue humano no dispositivo.
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12.1 — Ao emitir o parecer referido no n.º 12 a EMEA 
toma em devida conta o processo de fabrico e os dados 
relacionados com a utilidade da incorporação da substân-
cia no dispositivo conforme determinado pelo organismo 
notificado.

13 — Sempre que se fizerem alterações a uma substân-
cia acessória incorporada num dispositivo, em especial no 
que toca ao seu processo de fabrico, o organismo notifi-
cado deve ser informado das alterações e deve consultar 
a autoridade competente relevante em matéria de medica-
mentos (ou seja, a que interveio na consulta inicial) a fim 
de confirmar que a qualidade e a segurança da substância 
acessória se mantêm, devendo essa autoridade compe-
tente tomar em devida conta os dados relacionados com 
a utilidade da incorporação da substância no dispositivo 
conforme determinado pelo organismo notificado, a fim de 
garantir que as alterações não têm um impacte desfavorável 
sobre o perfil benefício -risco estabelecido para a adição 
da substância ao dispositivo.

13.1 — Sempre que a autoridade competente em maté-
ria de medicamentos (ou seja, a que tenha participado na 
consulta inicial) tenha obtido informações sobre a subs-
tância auxiliar susceptíveis de terem repercussões no perfil 
benefício -risco conhecido relativo à incorporação da subs-
tância no dispositivo médico, emite o parecer ao organismo 
notificado sobre a questão de saber se estas informações 
têm ou não um impacte no perfil benefício -risco estabele-
cido relativo à inclusão da substância no dispositivo mé-
dico, devendo o organismo notificado tem em devida conta 
o parecer científico actualizado aquando da sua avaliação 
do processo de avaliação da conformidade.

14 — Os dispositivos e, quando for o caso, os seus 
componentes devem ser identificados de modo a tornar 
possível qualquer acção adequada que se revele necessária 
na sequência da descoberta de um risco potencial com eles 
relacionado.

15 — Os dispositivos devem incluir um código 
que permita a sua identificação inequívoca, referindo, 
nomeadamente, o tipo de fabrico e o ano de fabrico, a 
identificação do fabricante, bem como a possibilidade 
de, se necessário, ser detectado sem recurso obrigatório a 
intervenção cirúrgica.

16 — Quando um dispositivo ou os seus acessórios in-
cluírem instruções necessárias para o seu funcionamento ou 
indicarem parâmetros de funcionamento ou de regulação 
por meio de um sistema de visualização, essas informações 
devem poder ser compreendidas pelo utilizador e, sempre 
que possível, pelo doente.

17 — Cada dispositivo deve incluir, de modo legível e 
indelével, eventualmente através de símbolos geralmente 
reconhecíveis, as seguintes indicações:

17.1 — Na embalagem que assegura a esterilidade:
a) O método de esterilização, a par da referência «Es-

terilizado»;
b) Uma menção que permita reconhecer a embalagem 

que assegura a esterilidade;
c) O nome e o endereço do fabricante;
d) A designação do dispositivo;
e) A menção «Exclusivamente para investigações clí-

nicas», quando for essa a sua finalidade;
f) A menção «Dispositivo feito por medida», quando 

for o caso;
g) O mês e o ano de fabrico;
h) A data limite para a implantação do dispositivo em 

segurança.

17.2 — Na embalagem comercial:
a) O nome e o endereço do fabricante e o nome e o 

endereço do mandatário do fabricante, sempre que este 
não dispuser de sede social na União Europeia;

b) A designação do dispositivo;
c) O fim a que se destina;
d) As características pertinentes para a sua utilização;
e) A menção «Exclusivamente para investigações clí-

nicas», quando for essa a sua finalidade;
f) A menção «Dispositivo feito por medida», quando 

for o caso;
g) A menção «Esterilizado»;
h) O mês e o ano de fabrico;
i) A data limite para a sua implantação em segurança;
j) As condições de transporte e de armazenamento;
l) A menção de que o dispositivo inclui, como parte 

integrante, uma substância derivada do sangue humano, 
quando se tratar de um dispositivo na acepção da alínea b) 
do n.º 2 do artigo 2.º do decreto -lei de que o presente anexo 
é parte integrante.

18 — Ao serem colocados no mercado, os dispositivos 
devem ser acompanhados das instruções de utilização, 
contendo os seguintes elementos:

a) O ano da autorização de aposição da marcação CE;
b) As indicações referidas nos n.os 17.1 e 17.2, com ex-

cepção das indicadas nas alíneas g) e h) do n.º 17.1 e h) 
e i) do n.º 17.2;

c) Os níveis de funcionamento referidos no n.º 2, bem 
como os eventuais efeitos secundários indesejáveis;

d) As informações necessárias ao médico para seleccio-
nar o dispositivo adequado, bem como o suporte lógico e 
os acessórios adaptados;

e) As informações que constituem as instruções de uti-
lização e que permitam ao médico e, se for o caso, ao 
doente utilizar correctamente o dispositivo, os respectivos 
acessórios e o suporte lógico, bem como as informações 
relativas à natureza, ao alcance e aos prazos dos controlos e 
dos ensaios de funcionamento e, se necessário, as medidas 
de manutenção;

f) Quaisquer informações úteis que permitam evitar 
certos riscos relacionados com a sua implantação;

g) Informações relativas aos riscos de interferência re-
cíprocas, tais como influências negativas sobre o disposi-
tivo provocadas por instrumentos presentes no momento 
das investigações ou dos tratamentos, e vice -versa, que 
possam ser associados à presença do dispositivo durante 
investigações ou tratamentos específicos;

h) As instruções necessárias em caso de danificação da 
embalagem que assegura a esterilização e, se necessário, a 
indicação dos métodos adequados para se proceder a uma 
nova esterilização;

i) O aviso, se for caso disso, de que o dispositivo não 
pode ser usado mais de uma vez, a menos que tenha sido 
novamente acondicionado sob a responsabilidade do fa-
bricante para estar em conformidade com os requisitos 
essenciais.

19 — As instruções de utilização devem ainda incluir 
as indicações que permitam ao médico informar o doente 
sobre as contra -indicações e as precauções a tomar, no-
meadamente quanto a:

a) Informações que permitam definir a durabilidade da 
fonte de energia;
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b) Precauções a tomar em caso de alteração do funcio-
namento do dispositivo;

c) Precauções a tomar no que respeita, designadamente, 
à exposição, em condições ambientais razoavelmente pre-
visíveis, a campos magnéticos, a influências eléctricas ex-
ternas, a descargas electrostáticas, à pressão ou a variações 
de pressão e à aceleração;

d) Quaisquer informações adequadas sobre os medi-
camentos que o dispositivo em questão se destina a ad-
ministrar;

e) A data de fabrico ou a última revisão das instruções 
de utilização.

20 — A verificação do cumprimento dos requisitos re-
lativos às características e aos níveis de funcionamento do 
dispositivo, referidos nos n.os 1 a 6, em condições normais 
de utilização, bem como a avaliação dos efeitos secun-
dários ou indesejáveis, deve ser efectuada com base nos 
dados clínicos referidos no anexo XVI.

21 — As indicações que devem ser fornecidas ao utili-
zador e ao doente, nos termos dos n.os 17, 18 e 19 devem 
ser redigidas em língua portuguesa, de forma legível e 
indelével, aquando do seu fornecimento ao utilizador final, 
independentemente de se destinarem ou não a uma utiliza-
ção profissional, sem prejuízo de poderem ser igualmente 
redigidas noutras línguas.

ANEXO XI

[a que se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º]

Declaração CE de conformidade

Sistema completo de garantia da qualidade

1 — O fabricante deve aplicar o sistema da qualidade 
aprovado para a concepção, o fabrico e o controlo final 
dos dispositivos em questão, tal como é especificado nas 
partes I e II e fica sujeito à fiscalização CE, nos termos do 
disposto na parte III.

2 — A declaração de conformidade é o procedimento 
através do qual o fabricante, que respeita os requisitos 
previstos no número anterior, declara e garante que os 
dispositivos em questão obedecem às disposições apli-
cáveis do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante.

2.1 — O fabricante deve apor a marcação CE de acordo 
com o artigo 7.º do decreto -lei de que o presente anexo é 
parte integrante e elaborar uma declaração de conformi-
dade por escrito, devendo essa declaração abranger um ou 
mais dispositivos claramente identificados pelo nome do 
produto, o código do produto ou outra referência inequí-
voca, e ser conservada pelo fabricante.

2.2 — A marcação CE deve ser acompanhada pelo nú-
mero de identificação do organismo notificado responsável 
pela sua atribuição.

Parte I

Sistema da qualidade

A — Pedido de avaliação

3 — O fabricante deve apresentar um pedido de ava-
liação do seu sistema da qualidade a um organismo no-
tificado.

3.1 — Do pedido devem constar os seguintes elemen-
tos:

a) As informações adequadas para a categoria de dis-
positivos cujo fabrico se prevê;

b) A documentação referente ao sistema da qualidade;
c) O compromisso de cumprir as obrigações decorrentes 

do sistema da qualidade aprovado;
d) O compromisso de manter adequado e eficaz o sis-

tema da qualidade aprovado;
e) O compromisso de criar e manter actualizado um 

sistema de vigilância pós -comercialização, incluindo as 
disposições referidas no anexo XVI, do qual conste a obri-
gação de o fabricante informar a autoridade competente 
sobre os incidentes referidos no artigo 27.º do presente 
decreto -lei, assim que deles tiver conhecimento.

4 — A aplicação do sistema da qualidade deve garantir a 
conformidade dos produtos com as disposições do presente 
decreto -lei que se lhes aplicam em todas as fases, desde a 
concepção até aos controlos finais.

B — Documentação

5 — Todos os elementos, requisitos e disposições adop-
tados pelo fabricante relativamente ao seu sistema da quali-
dade devem constar de documentação organizada de modo 
sistemático e ordenado, sob a forma de orientações e proce-
dimentos escritos, como, por exemplo, programas, planos, 
manuais e registos da qualidade, a qual deve permitir uma 
interpretação uniforme das políticas e dos procedimentos 
em matéria de qualidade e incluir, em especial, a docu-
mentação, dados e registos decorrentes dos procedimentos 
referidos na alínea c) do número seguinte.

6 — A documentação referida no número anterior deve, 
designadamente, descrever adequadamente:

a) Os objectivos da qualidade do fabricante;
b) A organização da empresa e, nomeadamente:

i) As estruturas organizativas, das responsabilidades dos 
quadros e da sua competência organizativa em matéria da 
qualidade da concepção e do fabrico dos produtos;

ii) Os métodos que permitem controlar o funcionamento 
eficaz do sistema da qualidade e, designadamente, a sua 
capacidade para atingir a qualidade requerida no que se 
refere à concepção e aos produtos, incluindo o controlo 
dos produtos não conformes;

iii) Caso a concepção, o fabrico e, ou, a inspecção e 
ensaios finais dos produtos ou dos seus elementos sejam 
efectuados por terceiros, os métodos de controlo do fun-
cionamento eficaz do sistema da qualidade e, em especial, 
do tipo e extensão do controlo aplicado a esses terceiros;

c) Os procedimentos destinados a controlar e verificar 
a concepção dos produtos, nomeadamente:

i) As especificações de concepção, incluindo as normas 
que são aplicadas e os resultados da análise de riscos, bem 
como a descrição das soluções adoptadas para satisfazer os 
requisitos essenciais que se aplicam aos produtos, sempre 
que as normas referidas no artigo 6.º do decreto -lei de que 
o presente anexo é parte integrante não sejam aplicadas 
integralmente;

ii) As técnicas de controlo e de verificação da concep-
ção e os processos e as medidas que são sistematicamente 
utilizadas na concepção dos produtos;
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iii) Uma declaração que indique se o dispositivo inclui 
ou não, como parte integrante, uma substância ou uma 
substância derivada do sangue humano, referidas nos n.os 11 
e 12 do anexo X, bem como dados relativos aos ensaios 
efectuados para o efeito e que são necessários à avaliação 
da segurança, da qualidade e da utilidade dessa substância 
ou dessa substância derivada do sangue humano, atendendo 
à finalidade do dispositivo;

iv) A avaliação pré -clínica;
v) A avaliação clínica referida no anexo XVI;

d) As técnicas de controlo e de garantia da qualidade a 
nível do fabrico e, nomeadamente:

i) Os processos e procedimentos que são utilizados, 
designadamente em matéria de esterilização, de compras 
e de documentos relevantes;

ii) Os procedimentos de identificação do produto estabe-
lecidos e actualizados a partir de desenhos, especificações 
ou outros documentos relevantes para todas as fases do 
fabrico;

e) As verificações e os ensaios apropriados que são efec-
tuados antes, durante e após o fabrico, a frequência com 
que os mesmos são realizados e os equipamentos de ensaio 
utilizados, devendo ser assegurada de forma apropriada a 
calibração dos equipamentos de ensaio.

C — Organismo notificado

7 — O organismo notificado procede a uma verificação 
do sistema da qualidade para determinar se o mesmo sa-
tisfaz os requisitos referidos nos n.os 4, 5 e 6 e presume o 
cumprimento desses requisitos, caso o sistema da qualidade 
aplique as normas harmonizadas correspondentes.

7.1 — A equipa auditora encarregada da avaliação deve 
integrar, pelo menos, um elemento que tenha experiência 
e conhecimentos de avaliação da tecnologia em causa, 
devendo o procedimento de avaliação incluir uma inspec-
ção às instalações do fabricante e, em casos devidamente 
justificados, às dos fornecedores e, ou, subfornecedores 
do fabricante, a fim de inspeccionar os processos de fa-
brico.

7.2 — A decisão deve ser notificada ao fabricante e 
contém as conclusões da inspecção e uma avaliação fun-
damentada.

8 — O fabricante deve informar o organismo notificado 
que tiver aprovado o sistema da qualidade de quaisquer 
alterações significativas do mesmo ou da gama de produ-
tos abrangidos devendo o organismo notificado avaliar as 
alterações propostas e verificar se o sistema da qualidade 
assim alterado satisfaz, ainda, os requisitos referidos nos 
n.os 4, 5 e 6, comunicando a sua decisão ao fabricante, a 
qual deve conter as conclusões da inspecção e uma ava-
liação fundamentada.

Parte II

Exame da concepção do produto

9 — Para além das obrigações que lhe incumbem por 
força dos n.os 3 a 8, o fabricante deve apresentar ao or-
ganismo notificado um pedido de exame do dossier de 
concepção relativo a qualquer dispositivo a fabricar per-
tencente à categoria referida no n.º 3.1.

10 — O pedido deve descrever a concepção, o fabrico 
e os níveis de desempenho funcional do dispositivo em 

questão, incluindo os elementos necessários à avaliação da 
sua conformidade com as exigências do presente decreto-
-lei, nomeadamente com as alíneas c) e d) do n.º 6.

10.1 — O pedido deve incluir:

a) As especificações de concepção, incluindo as normas 
que tenham sido aplicadas;

b) A prova da sua adequação, especialmente sempre 
que as normas referidas no artigo 6.º do decreto -lei de 
que o presente anexo é parte integrante não tenham sido 
inteiramente aplicadas, a qual deve incluir os resultados 
dos ensaios adequados efectuados pelo fabricante ou sob 
a sua responsabilidade;

c) A indicação de que o dispositivo incorpora ou não, 
como parte integrante, uma substância referida nos n.os 11 
e 12 do anexo X, cuja acção, em combinação com o dis-
positivo, pode culminar na sua biodisponibilidade, bem 
como os dados relativos aos ensaios efectuados a esse 
respeito;

d) A avaliação prevista no anexo XVI;
e) O projecto da rotulagem e das instruções de utili-

zação.

11 — O organismo notificado deve examinar o pedido 
e, caso o produto esteja conforme com as disposições 
aplicáveis do presente decreto -lei, emitir ao requerente 
um certificado de exame CE de concepção.

11.1 — O organismo notificado pode exigir que o pe-
dido seja completado por ensaios ou provas suplementares 
que permitam avaliar a conformidade com os requisitos 
do presente decreto -lei.

11.2 — O certificado deve conter as conclusões do 
exame, as condições da sua validade, os dados necessários 
à identificação da concepção aprovada e, se necessário, 
uma descrição da finalidade do produto.

12 — No caso dos dispositivos referidos no n.º 11 do 
anexo X, antes de tomar uma decisão, o organismo notifi-
cado deve consultar, no que se refere aos aspectos referidos 
nesse número, uma das autoridades competentes desig-
nadas pelos Estados -membros nos termos da Directiva 
n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de Novembro, ou a EMEA.

12.1 — O parecer da autoridade nacional competente 
ou da EMEA, referido no número anterior, é formulado 
no prazo de 210 dias após a recepção de documentação 
válida.

12.2 — O parecer científico da autoridade nacional 
competente ou da EMEA deve ser integrado na docu-
mentação relativa ao dispositivo.

12.3 — O organismo notificado tem devidamente em 
conta na sua decisão as opiniões expressas no decurso 
desta consulta.

12.4 — O organismo notificado informa o organismo 
competente em causa da sua decisão final.

13 — No caso dos dispositivos referidos no n.º 12 do 
anexo X, o parecer científico da EMEA deve ser integrado 
na documentação relativa ao dispositivo.

13.1 — O parecer da EMEA referido no número ante-
rior é formulado no prazo de 210 dias após a recepção de 
documentação válida.

13.2 — O organismo notificado tem devidamente em 
conta na sua decisão o parecer da EMEA.

13.3 — O organismo notificado não pode emitir o cer-
tificado se o parecer científico da EMEA for desfavorá-
vel.
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13.4 — O organismo notificado informa a EMEA da 
sua decisão final.

14 — As alterações introduzidas na concepção aprovada 
devem receber uma aprovação complementar por parte do 
organismo notificado que tiver emitido o certificado de 
exame CE de concepção, sempre que essas alterações pos-
sam afectar a conformidade com os requisitos essenciais 
do presente decreto -lei ou com as condições definidas para 
a utilização do produto, devendo o requerente informar o 
organismo notificado que tiver emitido o certificado de 
exame CE de concepção de qualquer alteração introduzida 
na concepção aprovada.

14.1 — A aprovação complementar deve ser dada sob 
a forma de um aditamento ao certificado de exame CE de 
concepção.

Parte III

Fiscalização

15 — O objectivo da fiscalização consiste em assegu-
rar que o fabricante cumpre correctamente as obrigações 
decorrentes do sistema da qualidade aprovado.

16 — O fabricante deve autorizar o organismo notifi-
cado a efectuar todas as inspecções necessárias e fornecer-
-lhe todas as informações adequadas, em especial:

a) A documentação relativa ao sistema da qualidade;
b) Os dados previstos na parte do sistema da qualidade 

relativa à concepção, tais como os resultados de análises, 
cálculos, ensaios, as soluções adoptadas tal como referidas 
no n.º 7 do anexo X, a avaliação clínica e pré -clínica, o 
plano de acompanhamento clínico pós -comercialização, 
assim como, se for caso disso, os resultados desse acom-
panhamento.

c) Os dados referentes ao sistema da qualidade relativa 
ao fabrico, tais como relatórios de inspecção e dados de 
ensaio, dados de calibração, relatórios de qualificação do 
pessoal envolvido, etc.

17 — O organismo notificado deve proceder periodi-
camente às inspecções e avaliações adequadas, a fim de 
certificar que o fabricante aplica o sistema da qualidade 
aprovado, devendo entregar um relatório de avaliação ao 
fabricante.

18 — O organismo notificado pode efectuar visitas ines-
peradas ao fabricante, durante as quais, se necessário, pode 
efectuar, ou mandar efectuar, ensaios de verificação do bom 
funcionamento do sistema da qualidade, devendo entregar 
ao fabricante um relatório da inspecção e um relatório dos 
ensaios efectuados.

Parte IV

Disposições administrativas

19 — Durante pelo menos quinze anos, a contar da 
última data de fabrico do produto, o fabricante, ou o seu 
mandatário, devem manter à disposição das autoridades 
nacionais:

a) A declaração de conformidade;
b) A documentação referida na alínea b) do n.º 3.1, em 

especial, a documentação, os dados e os registos referidos 
no n.º 6;

c) As alterações referidas no n.º 8;
d) A documentação referida no n.º 10;

e) As decisões e relatórios do organismo notificado 
referidas nos n.os 8, 11 a 13, 17 e 18.

Parte V

Aplicação aos dispositivos que incorporem uma substância derivada 
do sangue humano na acepção da alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º

20 — Concluído o fabrico de cada lote do dispositivo 
referido na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º do decreto -lei 
de que o presente anexo é parte integrante, o fabricante 
informa o organismo notificado da validação desse lote, 
transmitindo -lhe o certificado oficial de validação do lote 
da substância derivada do sangue humano utilizada nesse 
dispositivo, emitido por um laboratório estatal ou por 
um laboratório designado para o efeito por um Estado 
membro, nos termos do n.º 2 do artigo 114.º da Directiva 
n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de Novembro (artigo 135.º, n.º 4, do Decreto -Lei 
n.º 176/2006, de 30 de Agosto).

ANEXO XII

[a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º]

Exame CE de tipo

1 — O exame CE de tipo é o procedimento através do 
qual o organismo notificado verifica e certifica que um 
exemplar representativo da produção prevista satisfaz as 
disposições do presente decreto -lei que lhe são aplicá-
veis.

Parte I

A — Pedido de exame

2 — O pedido de exame CE de tipo é apresentado pelo 
fabricante ou pelo seu mandatário a um organismo noti-
ficado.

2.1 — O pedido deve incluir:

a) O nome e endereço do fabricante e se o pedido for 
apresentado pelo seu mandatário, o nome e endereço deste 
último;

b) Uma declaração escrita afirmando que não foi apre-
sentado a nenhum outro organismo notificado qualquer 
pedido relativo ao mesmo tipo;

c) A documentação referida no n.º 3, necessária para 
avaliação da conformidade do exemplar representativo 
da produção prevista, a seguir denominado «tipo», com as 
exigências do presente decreto -lei, devendo o requerente 
colocar um tipo à disposição do organismo notificado, 
entidade que pode solicitar o número de exemplares que 
considerar necessário.

B — Documentação

3 — A documentação deve permitir compreender a con-
cepção, o fabrico e o funcionamento do produto e conter, 
designadamente, os seguintes elementos:

a) Uma descrição geral do tipo, incluindo quaisquer 
variantes previstas, bem como as suas finalidades;

b) Os desenhos de concepção, os métodos de fabrico 
previstos, nomeadamente em matéria de esterilização, 
esquemas e diagramas de componentes, subconjuntos, 
circuitos, etc.;
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c) As descrições e explicações necessárias para a com-
preensão dos referidos desenhos, esquemas e diagramas 
e do funcionamento do produto;

d) Uma lista das normas referidas no artigo 6.º do 
decreto -lei de que o presente anexo é parte integrante, 
aplicadas total ou parcialmente, e descrições das soluções 
adoptadas para dar cumprimento aos requisitos essenciais 
nos casos em que aquelas normas não tenham sido inte-
gralmente aplicadas;

e) Os resultados dos cálculos de concepção, da 
análise de riscos, dos exames e dos ensaios técnicos 
efectuados, etc.;

f) Uma declaração que indique se o dispositivo inclui ou 
não, como parte integrante, uma substância que, quando 
utilizada separadamente, possa ser considerada um medi-
camento ou uma substância derivada do sangue humano, 
referidas nos n.os 11 e 12 do anexo X, bem como dados 
relativos aos ensaios efectuados para o efeito e que são 
necessários à avaliação da segurança, da qualidade e da 
utilidade dessa substância ou dessa substância derivada 
do sangue humano, atendendo à finalidade do dispositivo;

g) A avaliação pré -clínica;
h) A avaliação clínica referida no anexo XVI;
i) O projecto de rotulagem e das instruções de utiliza-

ção.

C — Organismo notificado

4 — O organismo notificado deve:
4.1 — Examinar e avaliar a documentação e verificar se 

o tipo foi fabricado em conformidade com a mesma, bem 
como registar os elementos que tenham sido concebidos 
de acordo com as disposições aplicáveis nas normas refe-
ridas no artigo 6.º do decreto -lei de que o presente anexo é 
parte integrante e ainda os elementos cuja concepção não 
se baseie nas disposições relevantes das referidas normas;

4.2 — Efectuar ou mandar efectuar os controlos adequa-
dos e os ensaios necessários para verificar se as soluções 
adoptadas pelo fabricante satisfazem os requisitos essen-
ciais do presente decreto -lei, nos casos em que o disposto 
no artigo 6.º do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante não tenha sido aplicado;

4.3 — Efectuar ou mandar efectuar os controlos ade-
quados e os ensaios necessários para verificar se as normas 
relevantes foram efectivamente aplicadas nos casos em 
que o fabricante opte pela sua aplicação;

4.4 — Acordar com o requerente qual o local em que 
são realizadas as inspecções e os ensaios necessários.

5 — Se o tipo satisfizer as disposições do presente 
decreto -lei, o organismo notificado passa ao requerente o 
certificado de exame CE de tipo, o qual contém o nome e 
o endereço do fabricante, as conclusões da inspecção, as 
condições de validade do certificado e os dados necessários 
para a identificação do tipo aprovado, devendo as partes 
significativas da documentação ficar anexadas ao certifi-
cado e o organismo notificado conservar uma cópia.

5.1 — No caso dos dispositivos referidos no n.º 11 
do anexo X, antes de tomar uma decisão, o organismo 
notificado deve consultar, no que se refere aos aspectos 
referidos nesse número, uma das autoridades competentes 
designadas pelos Estados membros nos termos da Directiva 
n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de Novembro, ou a EMEA.

5.1.2 — O parecer da autoridade nacional competente 
ou da EMEA é formulado no prazo de 210 dias após a 
recepção de documentação válida.

5.1.3 — O parecer científico da autoridade nacional 
competente ou da EMEA deve ser integrado na documen-
tação relativa ao dispositivo.

5.1.4 — O organismo notificado tem devidamente em 
conta na sua decisão as opiniões expressas no decurso 
desta consulta.

5.1.5 — O organismo notificado informa o organismo 
competente em causa da sua decisão final.

5.2 — No caso dos dispositivos referidos no n.º 12 do 
anexo X, o parecer científico da EMEA deve ser integrado 
na documentação relativa ao dispositivo.

5.2.1 — O parecer da EMEA é formulado no prazo de 
210 dias após a recepção de documentação válida.

5.2.2 — O organismo notificado tem devidamente em 
conta na sua decisão o parecer da EMEA.

5.2.3 — O organismo notificado não pode emitir o 
certificado se o parecer científico da EMEA for desfa-
vorável.

5.2.4 — O organismo notificado informa a EMEA da 
sua decisão final.

6 — O requerente deve informar o organismo noti-
ficado que tiver emitido o certificado de exame CE de 
tipo de quaisquer modificações introduzidas no produto 
aprovado.

6.1 — As modificações do produto aprovado devem re-
ceber uma aprovação complementar por parte do organismo 
notificado que tiver emitido o certificado de exame CE de 
tipo sempre que possam pôr em causa a conformidade com 
os requisitos essenciais ou com as condições de utilização 
previstas para o produto, aprovação complementar essa 
que é concedida, quando aplicável, sob a forma de um 
aditamento ao certificado inicial de exame CE de tipo.

7 — O organismo notificado deve colocar à dispo-
sição dos outros organismos notificados, bem como da 
autoridade competente, caso lhe sejam solicitadas, todas 
as informações relevantes relativas aos certificados de 
exame CE de tipo e respectivos aditamentos, emitidos, 
recusados ou retirados.

7.1 — Os outros organismos notificados podem obter 
uma cópia dos certificados de exame CE de tipo ou dos seus 
aditamentos, sendo os anexos dos certificados colocados 
à disposição dos outros organismos notificados mediante 
pedido fundamentado e após informação do fabricante.

7.2 — O fabricante ou o seu mandatário deve conservar, 
conjuntamente com a documentação técnica, um exemplar 
dos certificados de exame CE de tipo e dos respectivos 
aditamentos durante, pelo menos, quinze anos a contar da 
última data de fabrico do dispositivo.

ANEXO XIII

[a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º]

Verificação CE

1 — A verificação CE é o procedimento através do 
qual o fabricante ou o seu mandatário garante e declara 
que os dispositivos que foram submetidos ao disposto no 
n.º 3 são conformes com o tipo descrito no certificado de 
exame CE de tipo e que satisfazem os requisitos que lhes 
são aplicáveis previstos no presente decreto -lei.

2 — O fabricante deve adoptar todas as medidas ne-
cessárias para que o processo de fabrico garanta a confor-
midade dos produtos com o tipo descrito no certificado 
de exame CE de tipo e com os requisitos que lhes são 
aplicáveis previstos no presente decreto -lei, e apor a mar-
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cação CE em cada dispositivo e redigir uma declaração 
de conformidade

3 — Antes do fabrico, o fabricante deve elaborar a docu-
mentação que descreva os processos de fabrico, nomeada-
mente em matéria de esterilização, bem como a totalidade 
das disposições preestabelecidas e sistemáticas que são 
aplicadas para garantir a homogeneidade da produção e 
a conformidade dos dispositivos com o tipo descrito no 
certificado de exame CE de tipo e com os requisitos que 
lhes são aplicáveis, estabelecidos no presente decreto -lei.

4 — O fabricante comprometer -se -á a criar e manter 
actualizado o processo de análise sistemática da experi-
ência adquirida com os dispositivos na fase pós -produção, 
incluindo as disposições referidas no anexo XVI, e a de-
senvolver meios adequados de execução de quaisquer 
acções de correcção necessárias, compromisso esse que 
inclui a obrigação de o fabricante informar as autoridades 
competentes sobre os incidentes referidos no artigo 27.º do 
presente decreto -lei, assim que deles tiver conhecimento.

5 — A fim de verificar a conformidade do produto com 
os requisitos estabelecidos no presente decreto -lei o or-
ganismo notificado deve efectuar os exames e ensaios 
adequados através do controlo e ensaio dos dispositivos 
numa base estatística, como especificado no n.º 6.

5.1 — O fabricante deve autorizar o organismo notifi-
cado a avaliar a eficácia das medidas tomadas em execução 
do n.º 3, se necessário por auditoria.

Verificação estatística

6 — O fabricante deve apresentar os produtos fabrica-
dos sob a forma de lotes homogéneos e tomar as medidas 
necessárias para que o processo de fabrico assegure a 
homogeneidade de cada lote produzido.

6.1 — É colhida, aleatoriamente, uma amostra de cada 
lote, sendo os produtos que constituem a amostra analisa-
dos individualmente e efectuando -se os ensaios adequados 
definidos na norma ou normas aplicáveis mencionadas no 
artigo 6.º do decreto -lei de que o presente anexo é parte 
integrante, ou ensaios equivalentes, para verificar a sua 
conformidade com o tipo descrito no certificado de exame 
CE de tipo e com as exigências do presente decreto -lei que 
lhes são aplicáveis, a fim de se determinar se o lote deve 
ser aceite ou rejeitado.

6.2 — O controlo estatístico dos produtos é feito por 
atributos e, ou, variáveis, o que implica planos de amos-
tragem com características operacionais que assegurem 
um elevado nível de segurança e de desempenho funcional 
de acordo com o estado da técnica, sendo os planos de 
amostragem determinados pelas normas harmonizadas 
referidas no artigo 6.º do decreto -lei de que o presente 
anexo é parte integrante atendendo à especificidade das 
categorias de produtos em questão.

6.3 — No caso de um lote ser aceite, o organismo notifi-
cado apõe ou manda apor o seu número de identificação em 
todos os produtos e emite um certificado de conformidade, 
por escrito, relativamente aos ensaios efectuados, podendo 
todos os produtos do lote ser colocados no mercado, com 
excepção dos produtos da amostra que se tenha verificado 
não estarem conformes.

6.3.1 — No caso de um lote ser rejeitado, o organismo 
notificado competente toma as medidas necessárias para 
impedir a sua colocação no mercado, mas, caso se verifique 
a rejeição frequente de lotes, o organismo notificado pode 
suspender a verificação estatística.

6.3.2 — O fabricante pode, sob a responsabilidade do 
organismo notificado, apor o número de identificação deste 
último durante o fabrico.

6.4 — O fabricante ou o seu mandatário deve manter 
à disposição da autoridade competente os certificados 
de conformidade do organismo notificado durante, pelo 
menos 15 anos a partir da data de fabrico do disposi-
tivo.

7 — Uma vez concluído o fabrico de cada lote do dis-
positivo do tipo referido na alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º 
do decreto -lei de que o presente anexo é parte integrante 
o fabricante informa o organismo notificado da validação 
desse lote, transmitindo -lhe certificado oficial de validação 
do lote da substância derivada do sangue humano utilizada 
nesse dispositivo, emitido por um laboratório estatal ou 
por um laboratório designado para o efeito por um Estado 
membro, nos termos do n.º 2 do artigo 114.º da Directiva 
n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de Novembro (artigo 135.º, n.º 4, do Decreto -Lei 
n.º 176/2006, de 30 de Agosto).

ANEXO XIV

[a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º]

Declaração CE de conformidade com o tipo

Garantia da qualidade da produção

1 — O fabricante deve aplicar o sistema da quali-
dade que foi aprovado para o fabrico e deve efectuar 
o controlo final dos dispositivos em causa, conforme 
o estabelecido no n.º 3, ficando sujeito à fiscalização 
prevista no n.º 8.

2 — A declaração de conformidade é o procedimento 
através do qual o fabricante, que cumpre as obrigações 
enunciadas no número anterior, garante e declara que os 
dispositivos em causa estão em conformidade com o tipo 
descrito no certificado de exame CE de tipo e obedecem 
às disposições aplicáveis do presente decreto -lei.

2.1 — O fabricante ou o seu mandatário apõe a mar-
cação CE nos termos do artigo 7.º do decreto -lei de que o 
presente anexo é parte integrante e elabora uma declaração 
de conformidade escrita, a qual abrange um ou mais dispo-
sitivos médicos fabricados, claramente identificados pelo 
nome do produto, o código do produto ou outra referência 
inequívoca, e é arquivada pelo fabricante.

2.2 — A marcação CE é acompanhada do número de 
identificação do organismo notificado responsável.

Parte I

Sistema de qualidade

A — Pedido de avaliação

3 — O fabricante deve efectuar um pedido de avaliação 
do seu sistema de qualidade a um organismo notificado.

3.1 — O pedido deve incluir:

a) Todas as informações pertinentes sobre os dispositi-
vos cujo fabrico se prevê;

b) A documentação relativa ao sistema da qualidade;
c) O compromisso de executar todas as obrigações de-

correntes do sistema da qualidade aprovado;
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d) O compromisso de efectuar a manutenção do sistema 
da qualidade aprovado, de modo que este permaneça ade-
quado e eficaz;

e) A documentação técnica relativa ao tipo aprovado 
e uma cópia do certificado de exame CE de tipo, sempre 
que existam;

f) O compromisso de criar e manter actualizado um 
processo de análise sistemática da experiência adquirida 
com os dispositivos na fase de pós -produção, incluindo as 
disposições referidas no anexo XVI, e de desenvolver meios 
adequados para aplicação de quaisquer acções de correcção 
necessárias, compromisso esse que inclui a obrigação de 
o fabricante informar as autoridades competentes sobre os 
incidentes referidos no artigo 27.º do presente decreto -lei, 
assim que deles tiver conhecimento, assim que deles tiver 
conhecimento.

4 — A aplicação do sistema da qualidade deve assegurar 
a conformidade dos dispositivos com o tipo descrito no 
certificado de exame CE de tipo.

B — Documentação

5 — Todos os elementos, requisitos e disposições adop-
tados pelo fabricante para o seu sistema da qualidade devem 
constar de documentação organizada de modo sistemático 
e ordenado, sob a forma de orientações e procedimentos 
definidos por escrito.

5.1 — A documentação do sistema da qualidade deve 
permitir uma interpretação uniforme das orientações e 
dos procedimentos em matéria da qualidade, designada-
mente programas, planos, manuais e registos relativos à 
qualidade.

5.2 — A documentação deve incluir, em especial, uma 
descrição adequada do seguinte:

a) Objectivos da qualidade do fabricante;
b) Organização da empresa e, em particular:

i) Estruturas organizacionais;
ii) Responsabilidades dos quadros e a sua autoridade 

dentro da organização em matéria de fabrico dos dispo-
sitivos;

iii) Métodos para controlar o funcionamento eficaz do 
sistema da qualidade, nomeadamente a sua capacidade para 
obter a qualidade pretendida dos dispositivos, incluindo o 
controlo dos não conformes;

iv) Caso o fabrico e, ou, a inspecção e ensaios finais dos 
produtos ou dos seus componentes sejam efectuados por 
terceiros, os métodos de controlo da eficácia do funciona-
mento do sistema da qualidade e, em especial, o tipo e a 
extensão do controlo aplicado a esses terceiros;

c) Procedimentos de controlo e da garantia da qualidade 
a nível do fabrico e, nomeadamente:

i) Procedimentos que são utilizados, em especial, em 
matéria de esterilização e de compras e dos documentos 
relevantes;

ii) Processos de identificação do dispositivo, elaborados 
e actualizados com base em desenhos, especificações ou 
outros documentos relevantes no decurso de todas as fases 
do fabrico;

d) Verificações e ensaios adequados que são efectuados 
antes, durante e após a produção, da frequência com que 
são realizados e dos equipamentos de ensaio utilizados.

C — Organismo notificado

6 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 9 a 12 do artigo 7.º 
do decreto -lei de que o presente anexo é parte integrante, o 
organismo notificado deve verificar o sistema da qualidade 
para determinar se o mesmo satisfaz os requisitos referidos 
nos n.os 4 e 5 e presume o cumprimento dessas exigências 
relativamente aos sistemas da qualidade que aplicam as 
normas harmonizadas correspondentes.

6.1 — A equipa auditora encarregada da avaliação deve 
integrar, pelo menos, um membro com experiência de 
avaliação na tecnologia em causa.

6.2 — O procedimento de avaliação deve incluir uma 
inspecção às instalações do fabricante.

6.3 — A decisão deve ser notificada ao fabricante, de-
vendo conter as conclusões da inspecção e uma avaliação 
fundamentada.

7 — O fabricante deve informar o organismo notificado, 
que aprovou o sistema da qualidade, de qualquer projecto 
de alteração do mesmo.

7.1 — O organismo notificado deve avaliar as alterações 
propostas e verificar se o sistema da qualidade assim alte-
rado satisfaz os requisitos referidos nos n.os 4 e 5, devendo 
notificar o fabricante da sua decisão, a qual deve conter as 
conclusões da inspecção e uma avaliação fundamentada.

Parte II

Fiscalização

8 — O objectivo da fiscalização consiste em assegurar 
que o fabricante cumpre correctamente as obrigações de-
correntes do sistema da qualidade aprovado.

8.1 — O fabricante deve facultar ao organismo noti-
ficado a realização de todas as inspecções necessárias e 
deve fornecer -lhe todas as informações apropriadas e, em 
especial:

a) A documentação relativa ao sistema da qualidade;
b) A documentação técnica;
c) Os dados previstos na parte do sistema da qualidade 

relativa ao fabrico, designadamente relatórios respeitantes 
a inspecções, ensaios, calibração e qualificações do pessoal 
envolvido.

8.2 — O organismo notificado deve proceder periodi-
camente às inspecções e avaliações adequadas, a fim de se 
certificar de que o fabricante aplica o sistema da qualidade 
aprovado, e deve entregar um relatório da avaliação ao 
fabricante.

8.3 — O organismo notificado pode ainda efectuar vi-
sitas não programadas, devendo entregar ao fabricante os 
respectivos relatórios.

9 — O organismo notificado deve comunicar aos outros 
organismos notificados as informações relevantes relativas 
às aprovações dos sistemas da qualidade emitidas, recu-
sadas e retiradas.

Parte III

Aplicação aos dispositivos que incorporem uma substância derivada 
do sangue humano na acepção da alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º

10 — Uma vez concluído o fabrico de cada lote do dis-
positivo do tipo referido na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º 
do decreto -lei de que o presente anexo é parte integrante, 
o fabricante informa o organismo notificado da validação 
desse lote, transmitindo -lhe certificado oficial de validação 
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do lote da substância derivada do sangue humano utilizada 
nesse dispositivo, emitido por um laboratório estatal ou 
por um laboratório designado para o efeito por um Estado 
membro, nos termos do n.º 2 do artigo 114.º da Directiva 
n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de Novembro (artigo 135.º, n.º 4, do Decreto -Lei 
n.º 176/2006, de 30 de Agosto).

ANEXO XV

(a que se refere o n.º 4 do artigo 5.º)

Declaração relativa aos dispositivos para fins específicos

1 — O fabricante, ou o seu mandatário, deve elabo-
rar, em relação aos dispositivos feitos por medida ou aos 
dispositivos destinados a investigações clínicas, uma de-
claração.

2 — Da declaração consta:
2.1 — Para os dispositivos feitos por medida, os se-

guintes elementos:

a) O nome e endereço do fabricante;
b) Os dados que permitam identificar o dispositivo em 

questão;
c) A declaração de que o dispositivo se destina a ser 

utilizado exclusivamente por um doente determinado e o 
nome deste último;

d) O nome do médico que efectuou a prescrição e, se 
for o caso, o nome da instituição no âmbito da qual aquela 
foi emitida;

e) As características específicas do dispositivo, tais 
como indicadas na prescrição médica;

f) A declaração de que o dispositivo está conforme com 
os requisitos essenciais enunciados no anexo X e, se for o 
caso, a indicação dos requisitos essenciais que não tenham 
sido respeitados integralmente, acompanhada da respectiva 
justificação.

2.2 — Para os dispositivos destinados às investigações 
clínicas referidas no anexo XVI, os seguintes elementos:

a) Os dados que permitam identificar o dispositivo em 
questão;

b) O plano de investigação clínica;
c) A brochura do investigador;
d) A confirmação de que os sujeitos envolvidos estão 

cobertos por seguro;
e) Os documentos usados para obter o consentimento 

livre e esclarecido;
f) Uma declaração que indique se o dispositivo inclui 

ou não, como parte integrante, uma substância ou uma 
substância derivada do sangue humano referidas nos n.os 11 
e 12 do anexo X;

g) Uma declaração que indique se no fabrico do dis-
positivo se utilizam ou não tecidos de origem animal, tal 
como referidos na Directiva n.º 2003/32/CE, da Comissão, 
de 23 de Abril, e no capítulo VII do decreto -lei de que o 
presente anexo é parte integrante;

h) O parecer da comissão de ética para a saúde com-
petente e informações sobre os aspectos incluídos nesse 
parecer;

i) A identificação do médico ou da equipa de investiga-
ção autorizada e da instituição ou centro de investigação 
encarregue das investigações;

j) O local em que se efectuam as investigações, bem 
como as respectivas datas de início e duração previsí-
veis;

l) A declaração de que o dispositivo em questão está 
conforme com os requisitos essenciais, com excepção dos 
aspectos objecto das investigações, e a garantia de que, 
quanto a estes últimos, foram tomadas todas as precauções 
para proteger a saúde e a segurança do doente.

3 — O fabricante comprometer -se -á a manter à dispo-
sição da autoridade competente:

3.1 — No que se refere aos dispositivos feitos por 
medida, documentação que indique o local ou locais de 
fabrico e permita compreender a concepção, o fabrico e 
o desempenho funcional do produto, incluindo o nível 
de funcionamento previsto, de modo a permitir a avalia-
ção da sua conformidade com os requisitos do presente 
decreto -lei.

3.1.1 — O fabricante toma todas as medidas necessárias 
para que o processo de fabrico assegure a conformidade 
dos dispositivos fabricados com a documentação referida 
no n.º 3.1;

3.2 — No caso dos dispositivos destinados a investiga-
ções clínicas, da documentação devem constar os seguintes 
elementos:

a) Uma descrição geral do dispositivo e a sua finali-
dade;

b) Desenhos de concepção e descrições dos métodos 
de fabrico, nomeadamente em matéria de esterilização, 
bem como esquemas e diagramas dos componentes, dos 
subconjuntos e dos circuitos;

c) As descrições e as explicações necessárias à compre-
ensão dos desenhos e dos esquemas e diagramas referi-
dos na alínea anterior e do funcionamento do dispositivo;

d) Resultados da análise de riscos, bem como uma lista 
das normas referidas no artigo 6.º do decreto -lei de que o 
presente anexo é parte integrante aplicadas total ou par-
cialmente, e uma descrição das soluções adoptadas para 
satisfazer os requisitos essenciais constantes do presente 
decreto -lei quando não tiverem sido aplicadas aquelas 
normas;

e) Se o dispositivo incluir, como parte integrante, uma 
substância ou uma substância derivada do sangue humano, 
referidas nos n.os 11 e 12 do anexo X, os dados relativos aos 
ensaios efectuados para o efeito e que sejam necessários à 
avaliação da segurança, da qualidade e da utilidade dessa 
substância ou dessa substância derivada do sangue humano, 
atendendo à finalidade do dispositivo;

f) Os resultados dos cálculos de concepção, dos contro-
los e dos ensaios técnicos efectuados;

3.3 — O fabricante deve tomar todas as medidas neces-
sárias para que o processo de fabrico assegure a confor-
midade dos dispositivos fabricados com a documentação 
referida nos n.os 3.1 e 3.2.

3.4 — O fabricante autoriza a avaliação, se necessário, 
por auditoria, da eficácia das referidas medidas.

4 — As informações contidas nas declarações referidas 
no presente anexo devem ser conservadas pelo fabricante 
ou pelo responsável pela colocação do dispositivo no mer-
cado durante um período mínimo de quinze anos a partir 
do fabrico do último dispositivo.

5 — Em relação aos dispositivos feitos por medida, o 
fabricante compromete -se a criar e manter actualizado um 
processo de análise sistemática da experiência adquirida 
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com os dispositivos na fase de pós -produção, incluindo as 
disposições referidas no anexo XVI, e de desenvolver meios 
adequados para a aplicação de quaisquer acções de correc-
ção necessárias, compromisso esse que inclui a obrigação 
de o fabricante informar as autoridades competentes sobre 
os incidentes referidos no artigo 27.º do presente decreto-
-lei, assim que deles tiver conhecimento.

ANEXO XVI

[a que se refere a alínea z) do artigo 3.º]

Avaliação clínica

Parte I

Disposições gerais

1 — A comprovação da conformidade dos requisitos re-
lativos às características e ao desempenho funcional referi-
dos nos n.os 1 e 3 do anexo I, ou, tratando -se de dispositivos 
médicos implantáveis activos, nos n.os 1 e 2 do anexo X, nas 
condições normais de utilização do dispositivo, bem como 
a avaliação dos efeitos secundários e da aceitabilidade da 
relação benefício -risco referidos no n.º 6 do anexo I, ou, 
tratando -se de dispositivos médicos implantáveis activos, 
no n.º 5 do anexo X, baseiam -se, regra geral, em dados 
clínicos, seguindo a avaliação destes dados, a seguir refe-
rida como avaliação clínica, um procedimento definido e 
metodologicamente sólido, tendo em consideração, sempre 
que possível, normas harmonizadas existentes.

2 — O procedimento deve ser baseado:
2.1 — Numa avaliação crítica da literatura científica 

relevante disponível no momento em matéria de segu-
rança, desempenho funcional, características de concepção 
e finalidade do dispositivo, em que esteja demonstrada a 
equivalência do dispositivo com o dispositivo a que se 
referem os dados, e os dados demonstrem adequadamente 
o cumprimento dos requisitos essenciais aplicáveis; ou

2.2 — Numa avaliação crítica dos resultados de todas 
as investigações clínicas efectuadas; ou

2.3 — Numa avaliação crítica da combinação dos dados 
clínicos previstos nos n.os 2.1 e 2.2.

3 — Quando for necessário demonstrar a equivalência 
devem ser considerados os aspectos clínicos, técnicos e 
biológicos com especial atenção para o desempenho, prin-
cípios de operação e funcionamento e para os materiais.

4 — O fabricante deve demonstrar que os dados dispo-
níveis são suficientes para assegurar a conformidade com 
o presente decreto -lei, tendo em consideração:

4.1 — A demonstração da equivalência do dispositivo 
em avaliação com o dispositivo equivalente colocado no 
mercado, se aplicável;

4.2 — A demonstração de que os dados resultantes das 
avaliações referidas no n.º 2 são aplicáveis ao dispositivo 
em avaliação;

5 — No caso do procedimento de avaliação se basear 
nos n.os 2.1 e 2.3 a revisão da literatura e o relatório final 
devem ser realizados por uma pessoa ou entidade qualifi-
cada e conhecedora dos avanços da ciência e da técnica.

6 — O relatório final deve incluir, nomeadamente:
6.1 — O plano seguido para selecção, recolha e apre-

ciação dos estudos e dados relevantes;
6.2 — A definição clara do objectivo da avaliação da 

literatura;

6.3 — A identificação dos dados colhidos e o reconhe-
cimento das publicações científicas;

6.4 — A relevância dos dados obtidos, a sua avaliação 
e as conclusões obtidas.

7 — A demonstração da conformidade do dispositivo 
com a disposições do presente decreto -lei, nomeadamente 
através dos procedimentos referidos no n.º 5, não deve 
basear -se em relatórios de casos isolados, em relatórios sem 
detalhe suficiente que permita uma avaliação científica ou 
em opiniões não substanciadas da conformidade.

8 — No caso dos dispositivos implantáveis e dos dis-
positivos da classe III, devem realizar -se investigações 
clínicas, salvo se justificar adequadamente a confiança 
em dados clínicos existentes.

9 — A avaliação clínica e os respectivos resultados 
devem ser documentados, devendo esta documentação ser 
incluída ou devidamente referenciada na documentação 
técnica do dispositivo.

10 — A avaliação clínica e a respectiva documentação 
devem ser actualizadas de forma activa com os dados ob-
tidos a partir do plano de vigilância pós -comercialização, 
sendo que, sempre que o acompanhamento clínico pós-
-comercialização, realizado no âmbito do plano de vigilân-
cia pós -comercialização, não for considerado necessário, 
tal facto deve ser devidamente justificado e documentado.

11 — Sempre que a demonstração da conformidade com 
os requisitos essenciais com base em dados clínicos não for 
considerada necessária, deve justificar -se adequadamente 
essa exclusão, com base em resultados da gestão dos riscos 
e tendo em consideração as especificidades da interacção 
dispositivo -corpo humana, o desempenho clínico preten-
dido e as alegações do fabricante.

11.1 — A adequação da demonstração da conformidade 
com os requisitos essenciais apenas através da avaliação 
do desempenho funcional, ensaios e avaliação pré -clínica 
deve ser devidamente justificada.

12 — Todos os dados devem permanecer confidenciais 
nos termos do artigo 59.º do decreto -lei de que o presente 
anexo é parte integrante.

Parte II

Investigação clínica

13 — Os objectivos das investigações clínicas são:

a) Verificar se, em condições normais de utilização, 
o nível de desempenho do dispositivo corresponde ao 
indicado no n.º 3 do anexo I, ou, tratando -se de dispositi-
vos médicos implantáveis activos, no n.º 2 do anexo X; e

b) Determinar eventuais efeitos secundários indese-
jáveis em condições normais de utilização e avaliar se 
constituem riscos em função do funcionamento previsível 
do dispositivo.

14 — As investigações clínicas devem efectuar -se de 
acordo com a Declaração de Helsínquia aprovada pela 
18.ª Assembleia Médica Mundial, em Helsínquia, na Fin-
lândia, em 1964, alterada pela 29.ª Assembleia Médica 
Mundial, realizada em Tóquio, no Japão, em 1975, e pela 
35.ª Assembleia Médica Mundial, realizada em Veneza, 
em Itália, em 1983.

14.1 — Quaisquer disposições sobre a protecção dos 
seres humanos devem obedecer ao espírito da Declaração 
de Helsínquia e todas as etapas das investigações clínicas 
devem ser efectuadas dentro desse espírito, desde a pri-
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meira reflexão sobre a necessidade e justificação do estudo 
até à publicação dos resultados.

15 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 4 e 5 do ar-
tigo 12.º do decreto -lei de que presente anexo é parte inte-
grante, uma investigação só pode realizar -se se, em relação 
ao participante na investigação ou, nos casos previstos nos 

n.os 16 e 17, em relação ao seu representante legal, se forem 
cumpridos os seguintes requisitos:

a) Em entrevista prévia com o investigador ou um 
membro da equipa de investigação, lhe sejam explica-
dos, de modo completo e em linguagem adequada à sua 
capacidade de compreensão, os objectivos, os riscos e os 
inconvenientes do ensaio, bem como as condições em que 
este é realizado;

b) Na entrevista referida na alínea anterior, for infor-
mado do direito que lhe assiste de, a qualquer momento, 
se retirar da investigação;

c) Estiver assegurado o direito à integridade moral e 
física, bem como o direito à privacidade e à protecção dos 
dados pessoais que lhe dizem respeito, de harmonia com 
o respectivo regime jurídico;

d) For obtido o consentimento livre e esclarecido, nos 
termos previstos na presente lei, devendo a correspondente 
declaração escrita conter a informação sobre a natureza, 
o alcance, as consequências e os riscos da investigação;

e) For obtido o consentimento em que os dados pessoais 
do participante sejam objecto de tratamento;

f) Existir um seguro que cubra a responsabilidade do fa-
bricante, do investigador, da respectiva equipa e do proprie-
tário ou órgão de gestão do centro de investigação, sendo 
aplicável o disposto no artigo 14.º da Lei n.º 46/2004, de 
19 de Agosto;

g) Os cuidados médicos dispensados e as decisões mé-
dicas tomadas em relação ao participante forem da respon-
sabilidade de um médico devidamente qualificado ou, se 
for o caso, de um dentista habilitado;

h) For designado um contacto, junto do qual seja pos-
sível obter informações mais detalhadas.

15.1 — O participante, ou o seu representante legal, 
pode revogar, a todo o tempo, o consentimento livre e 
esclarecido, sem que incorra em qualquer forma de res-
ponsabilidade ou possa ser objecto de quaisquer medidas 
que ponham em causa o direito à saúde e à integridade 
moral e física.

15.2 — A revogação não carece de forma especial, po-
dendo ser expressa ou tácita.

15.3 — A revogação efectuada através de representante 
legal deve reflectir a vontade presumível do participante 
e ser feita sem prejuízo para este último.

16 — Para além de outras condições impostas por lei, 
uma investigação apenas pode ser realizado em partici-
pantes menores se:

a) Tiver sido obtido o consentimento livre e esclarecido 
do representante legal, o qual deve reflectir a vontade pre-
sumível do menor, podendo ser revogado a todo o tempo, 
sem prejuízo para este último;

b) O menor tiver recebido, por parte de pessoal quali-
ficado do ponto de vista pedagógico, informações sobre 
o ensaio e os respectivos riscos e benefícios, adequadas à 
sua capacidade de compreensão;

c) O investigador considerar o desejo expresso do me-
nor que seja capaz de formar uma opinião e avaliar as 

informações de se recusar a participar ou de se retirar do 
ensaio a qualquer momento;

d) Não sejam concedidos quaisquer incentivos ou be-
nefícios financeiros, sem prejuízo do reembolso das des-
pesas e do ressarcimento ou compensação pelos prejuízos 
sofridos com a participação na investigação;

e) A investigação tiver uma relação directa com o quadro 
clínico do menor ou quando, pela sua natureza, apenas 
puder ser realizado em menores e comportar benefícios 
directos para o grupo de participantes, desde que seja essen-
cial para validar dados obtidos em investigações realizadas 
em pessoas capazes de dar o seu consentimento livre ou 
através de outros métodos de investigação;

f) Sejam respeitadas as orientações científicas pertinen-
tes aprovadas pela autoridade competente em consonância 
com as orientações europeias;

g) A investigação tiver sido concebida para minimizar 
a dor, o mal -estar, o medo ou qualquer outro previsível 
risco relacionado com a doença e com o grau de sofrimento 
desta, devendo o limiar do risco e o grau de sofrimento 
ser especificamente fixados e objecto de permanente ve-
rificação;

h) O plano tiver sido aprovado pela comissão de ética 
competente, nos termos da presente decreto -lei, a qual, 
para o efeito, deve estar dotada de competência em matéria 
de pediatria ou obter aconselhamento sobre as questões 
clínicas, éticas e psicossociais da pediatria.

17 — Sem prejuízo do disposto no n.º 15, quando um 
participante maior não estiver em condições de prestar o 
consentimento livre e esclarecido, a realização da investi-
gação depende do preenchimento cumulativo dos requisitos 
referidos nos números seguintes.

17.1 — A participação em investigações de maiores 
que, antes do início da sua incapacidade, não tenham dado 
nem recusado o consentimento livre e esclarecido só é 
possível se:

a) Tiver sido obtido o consentimento livre e esclarecido 
do respectivo representante legal, nos termos do número 
seguinte;

b) A pessoa incapaz de dar o consentimento livre e 
esclarecido tiver recebido informações adequadas à sua 
capacidade de compreensão sobre a investigação e os res-
pectivos riscos e benefícios;

c) O investigador considerar o desejo explícito do par-
ticipante que seja capaz de formar uma opinião e avaliar 
as informações de se recusar a participar ou de se retirar 
da investigação a qualquer momento;

d) Não sejam concedidos quaisquer incentivos nem 
benefícios financeiros, sem prejuízo do reembolso das des-
pesas e do ressarcimento ou compensação pelos prejuízos 
sofridos com a participação na investigação;

e) A investigação for essencial para validar dados ob-
tidos em ensaios realizados em pessoas capazes de dar 
o consentimento livre e esclarecido ou através de outros 
métodos de investigação e estiver directamente relacionado 
com o quadro de perigo de vida ou de debilidade de que 
sofra o participante em causa;

f) A investigação tiver sido concebida para minimizar a 
dor, o mal -estar, o medo ou qualquer outro previsível risco 
relacionado com a doença e com o grau de sofrimento 
desta, devendo o limiar de risco e o grau de sofrimento 
ser especificamente fixados e objecto de permanente ve-
rificação;
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g) O plano tiver sido aprovado pela comissão de ética 
competente, nos termos da presente lei, a qual, para o 
efeito, deve estar dotada de competência específica no 
domínio da patologia e da população em causa ou obter 
o respectivo aconselhamento em questões clínicas, éticas 
e psicossociais ligadas à doença e à população em causa;

h) Existir a legítima expectativa de que a utilização do 
dispositivo em investigação comporte para o participante 
benefícios que superem quaisquer riscos.

17.2 — O consentimento livre e esclarecido prestado 
pelo representante legal deve reflectir a vontade presumível 
do participante, aplicando -se o disposto nos n.os 15.1 e 15.2 
do presente anexo.

18 — A investigação clínica deve ser realizada de acordo 
com a norma europeia NP EN ISO 14 155 de 2004 ou suas 
subsequentes revisões, a qual estabelece os procedimentos 
para a investigação clínica de dispositivos médicos em 
seres humanos.

19 — As investigações clínicas devem ser efectuadas de 
acordo com um plano de investigação adequado, elaborado 
de acordo com a parte 2 da norma referida no número 
anterior correspondente ao estado da ciência e da técnica 
e definido de modo a confirmar ou refutar as afirmações 
do fabricante sobre o dispositivo, e devem incluir um nú-
mero de observações suficiente para garantir a validade 
científica das conclusões.

20 — Os processos utilizados para levar a cabo as in-
vestigações devem ser adequados ao dispositivo testado.

21 — As investigações clínicas devem ser efectuadas 
em circunstâncias equivalentes às que se registariam em 
condições normais de utilização do dispositivo.

22 — Devem ser analisadas todas as características 
relevantes, incluindo as relativas à segurança, ao funcio-
namento do dispositivo e aos seus efeitos sobre o doente.

23 — Quaisquer acontecimentos adversos graves são 
integralmente registados e comunicados imediatamente à 
autoridade competente e a todas as autoridades competen-
tes dos Estados membros em que se realiza a investigação 
clínica.

24 — As investigações devem ser levadas a cabo num 
ambiente adequado sob a responsabilidade de um médico 
ou de um técnico qualificado e autorizado para o efeito, o 
qual deve ter acesso aos dados técnicos e clínicos relativos 
ao dispositivo.

25 — O relatório escrito, assinado pelo médico ou pelo 
técnico qualificado, deve incluir uma avaliação crítica de 
todos os dados recolhidos durante as investigações.

ANEXO XVII

(a que se refere o n.º 2 do artigo 22.º)

Critérios de designação dos organismos notificados

1 — O organismo notificado, o seu director e o pessoal 
encarregado da avaliação e inspecção não podem:

a) Ser autores da concepção, fabricantes, fornecedores, 
responsáveis pela instalação, utilizadores dos dispositivos 
que inspeccionam, nem mandatários dessas pessoas;

b) Intervir, nem directamente nem como mandatários, 
na concepção, fabrico, comercialização ou manutenção 
dos dispositivos.

1.1 — Não é, no entanto, excluída a possibilidade de 
uma troca de informações técnicas entre o fabricante e o 
organismo notificado.

2 — O organismo notificado e o respectivo pessoal 
devem executar as operações de avaliação e verificação 
com a maior integridade profissional e dispor da necessária 
competência técnica em matéria de dispositivos médicos.

2.1 — O organismo notificado e o respectivo pessoal 
não devem estar sujeitos a quaisquer pressões ou incen-
tivos, especialmente de ordem financeira, que possam 
influenciar o seu julgamento ou os resultados da inspecção, 
designadamente os provenientes de pessoas ou grupos de 
pessoas com interesses nos resultados das inspecções.

2.2 — Caso um organismo notificado confie a terceiros 
trabalhos específicos relativos ao apuramento e à verifi-
cação dos factos, deve certificar -se previamente de que 
aqueles satisfazem os requisitos estabelecidos no presente 
decreto -lei.

2.3 — O organismo notificado deve manter à disposi-
ção da autoridade competente os documentos pertinentes 
relativos à avaliação da competência do subcontratante e 
dos trabalhos por este efectuados no âmbito do presente 
decreto -lei.

3 — O organismo notificado deve poder assegurar a 
execução da totalidade das tarefas que lhe são atribuídas 
num dos anexos II a VI do presente decreto -lei, ou, tratando-
-se de dispositivos médicos implantáveis activos, num dos 
anexos XI a XIV do presente decreto -lei, para as quais tenha 
sido notificado, quer essas tarefas sejam efectuadas pelo 
próprio organismo quer sob a sua responsabilidade.

3.1 — Deve, nomeadamente, dispor do pessoal e possuir 
os meios necessários para executar de modo adequado as 
tarefas técnicas e administrativas ligadas às avaliações e 
inspecções, o que implica que a organização disponha de 
pessoal com formação científica em quantidade suficiente 
e que disponha da experiência adequada e dos conhecimen-
tos necessários para avaliar no plano biológico e clínico o 
carácter e o comportamento funcional dos dispositivos de 
que foi notificado, em função dos requisitos estabelecidos 
no presente decreto -lei e, em especial, dos estabelecidos 
no anexo I, ou, tratando -se de dispositivos médicos im-
plantáveis activos, no anexo X.

3.2 — Deve, também, ter acesso ao equipamento ne-
cessário para as verificações exigidas.

4 — O pessoal encarregado das inspecções deve pos-
suir:

a) Uma boa formação profissional, incidindo sobre a 
totalidade das operações de avaliação e de verificação para 
as quais o organismo foi designado;

b) Um conhecimento satisfatório das normas relativas 
às inspecções que efectuar e uma experiência adequada 
em relação às mesmas;

c) A aptidão necessária para redigir os certificados, 
registos e relatórios que constituem a expressão material 
das inspecções efectuadas.

5 — Deve ser garantida a imparcialidade do pessoal 
encarregado das inspecções; a sua remuneração não deve 
ser feita em função nem do número das inspecções que 
efectuar nem dos resultados das mesmas.

6 — O organismo notificado deve subscrever um seguro 
de responsabilidade civil, em termos a regulamentar por 
portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pela área das finanças e da saúde, a menos que essa res-
ponsabilidade seja assumida pelo Estado com base no seu 
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direito interno ou que as inspecções sejam directamente 
efectuadas pelo Estado membro.

7 — O pessoal do organismo notificado é obrigado a 
segredo profissional, excepto perante as autoridades ad-
ministrativas competentes do Estado em que exerce a sua 
actividade, no que se refere a todas as informações obti-
das no exercício das suas funções, no âmbito do presente 
decreto -lei.

ANEXO XVIII

(a que se refere o n.º 1 do artigo 7.º)

Marcação CE de conformidade

1 — A marcação CE de conformidade é constituída 
pelas iniciais «CE» com o seguinte grafismo: 

  
 2 — Em caso de redução ou ampliação da marcação, 

devem ser respeitadas as proporções resultantes do gra-
fismo graduado acima reproduzido.

3 — Os diferentes elementos da marcação CE devem ter 
sensivelmente a mesma dimensão vertical, que não pode 
ser inferior a 5 mm.

4 — Quando a marcação for aposta em dispositivos de 
dimensões reduzidas, poder -se -á não observar este limite 
mínimo.

ANEXO XIX

(a que se refere o artigo 24.º)

Dispositivos médicos fabricados mediante a utilização 
de tecidos de origem animal tornados não viáveis 
ou produtos não viáveis derivados de tecidos de origem 
animal.

1 — Análise do risco e gestão do risco:
1.1 — Justificação para a utilização de tecidos ou de-

rivados de origem animal. — O fabricante justifica, com 
base na sua estratégia global de análise do risco e de ges-
tão do risco para um determinado dispositivo médico, 
a decisão de utilizar os tecidos ou derivados de origem 
animal referidos no n.º 2 do artigo 23.º do decreto -lei de 
que o presente anexo é parte integrante (especificando as 
espécies e os tecidos de origem animal), tendo em conta 
os benefícios clínicos esperados, o risco residual potencial 
e as alternativas adequadas.

1.2 — Procedimento de avaliação. — Para garantir um 
elevado nível de protecção dos pacientes e utilizadores, 
o fabricante dos dispositivos que utilizem os tecidos ou 
derivados de origem animal referidos no n.º 1.1 imple-
menta uma estratégia adequada e bem documentada de 
análise do risco e de gestão do risco, para tratar de todos 
os aspectos pertinentes relacionados com as EET. Além 
disso, identifica os riscos associados a esses tecidos ou 
derivados, estabelece documentação sobre as medidas 
tomadas para minimizar o risco de transmissão e demonstra 
a aceitabilidade do risco residual associado com o dispo-

sitivo que utiliza esses tecidos ou derivados, tendo em 
conta as utilizações previstas e os benefícios decorrentes 
desse dispositivo.

A segurança de um dispositivo, em termos do seu po-
tencial para transmitir um agente transmissível, depende 
de todos os factores descritos nos n.os 1.2.1 a 1.2.7, que 
são analisados, avaliados e geridos. A combinação destas 
medidas determina a segurança do dispositivo.

Há que considerar dois passos essenciais. São eles:
A selecção dos produtos de base (tecidos ou derivados) 

considerados adequados quanto à sua potencial contami-
nação por agentes transmissíveis (v. os n.os 1.2.1, 1.2.2 e 
1.2.3), tendo em conta o processamento posterior;

A aplicação de um processo de produção para remover 
ou inactivar os agentes transmissíveis presentes nos tecidos 
ou derivados de origem controlada (v. n.º 1.2.4).

Além disso, as características do dispositivo e a utili-
zação prevista do mesmo são igualmente tidas em conta 
(v. n.os 1.2.5, 1.2.6 e 1.2.7).

Ao seguir a estratégia de análise do risco e de gestão 
do risco, devem ser devidamente tomados em conta os 
pareceres adoptados pelos comités científicos pertinentes 
e, se for esse o caso, os pareceres do Comité das Especia-
lidades Farmacêuticas, cujas referências foram publicadas 
no Jornal Oficial da União Europeia.

1.2.1 — Os animais como origem de matérias. — O 
risco de EET depende das espécies de origem, das es-
tirpes e da natureza do tecido de base. Uma vez que a 
infecciosidade das EET se acumula durante um período 
de incubação de vários anos, o abastecimento de animais 
jovens e saudáveis é considerado um factor de redução do 
risco. Os animais de risco, como os animais encontrados 
mortos, os animais abatidos de emergência e os animais 
suspeitos de EET, têm de ser excluídos.

1.2.2 — Abastecimento geográfico. — Enquanto se 
aguarda a classificação dos países em função do estatuto 
da EEB, nos termos do Regulamento (CE) n.º 999/2001, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio, 
que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a 
erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes 
transmissíveis, o risco do país de origem é avaliado com 
base no risco geográfico de EEB (GBR — Geographical 
BSE Risk). O GBR é um indicador qualitativo da probabi-
lidade da presença de um ou mais bovinos infectados com 
EEB, quer pré -clinicamente quer clinicamente, num dado 
momento, num determinado país. Quando essa presença 
se confirme, o GBR indica o nível de infecção, tal como 
a seguir se especifica: 

Nível 
de GBR

Presença de um ou mais bovinos clinicamente ou pré -clinicamente 
infectados com o agente da EEB, numa região geográfica ou país

I Altamente improvável.
II Improvável mas não excluída.
III Provável mas não confirmada, ou confirmada a um nível 

inferior.
IV Confirmada a um nível superior.

 Certos factores influenciam o risco geográfico de in-
fecção por EEB associado à utilização de tecidos ou de-
rivados brutos oriundos de determinados países. Estes 
factores são definidos no n.º 1 do artigo 2.3.13.2 do Código 
Internacional de Saúde Animal do Gabinete Internacio-
nal de Epizootias, que está disponível na Internet, no site 
www.oie.int/eng/normes/Mcode/A_00067.htm.
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O Comité Científico Director efectuou uma avaliação 
do risco geográfico de EEB de vários países terceiros e 
Estados membros, e continua a efectuar essa avaliação 
para todos os países que solicitaram a sua classificação 
em função do estatuto da EEB, tendo em conta os prin-
cipais factores definidos pelo Gabinete Internacional de 
Epizootias.

1.2.3 — Natureza do tecido de base. — O fabricante 
deve ter em consideração a classificação dos riscos em 
relação aos diferentes tipos de tecidos de base. O abaste-
cimento de tecidos de origem animal é objecto de controlo 
e inspecção individual por um veterinário e a carcaça deve 
ser certificada como própria para consumo humano.

O fabricante deve garantir que não existe qualquer risco 
de contaminação cruzada aquando do abate.

O fabricante não utiliza tecidos ou derivados de origem 
animal com um elevado potencial de infecciosidade de 
EET, a menos que o abastecimento dessas matérias seja 
necessário em circunstâncias excepcionais, tendo em conta 
os benefícios importantes para os pacientes e a ausência 
de tecidos de base alternativos.

Além disso, são aplicadas as disposições do Regula-
mento (CE) n.º1774/2002, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de Outubro, que estabelece regras sanitárias 
relativas aos subprodutos de origem animal não destinados 
ao consumo humano.

1.2.3.1 — Ovinos e caprinos. — Foi estabelecida uma 
classificação de infecciosidade dos tecidos de ovinos e 
caprinos, à luz dos conhecimentos actuais, com base nos 
títulos de agentes transmissíveis encontrados nos tecidos 
e fluidos orgânicos de ovinos infectados naturalmente e 
de caprinos com tremor epizoótico clínico. Em anexo ao 
parecer do Comité Científico Director de 22 e 23 de Julho 
de 1999 sobre «The policy of breeding and genotyping 
of sheep» figura uma tabela (v. nota 1), posteriormente 
actualizada no parecer do mesmo Comité intitulado «TSE 
infectivity distributed in ruminant tissues state of knowled-
ge — December 2001», adoptado em 10 e 11 de Janeiro 
de 2002 (v. nota 1).

Esta classificação pode ser revista à luz de novas provas 
científicas (por exemplo, utilizando pareceres pertinentes 
dos comités científicos, do Comité das Especialidades 
Farmacêuticas e das medidas da Comissão Europeia que 
regulam a utilização de matérias que apresentam riscos 
de EET). Um inventário das referências aos documen-
tos/pareceres relevantes é publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia; após a decisão da Comissão Europeia é 
criada uma lista.

1.2.3.2 — Bovinos. — As matérias de risco especifi-
cadas enumeradas no Regulamento (CE) n.º 999/2001 
são consideradas como tendo um potencial de elevada 
infecciosidade de EET.

1.2.4 — Inactivação ou remoção de agentes transmis-
síveis:

1.2.4.1 — Para os dispositivos que não podem supor-
tar um processo de inactivação/eliminação sem sofrerem 
uma degradação inaceitável, o fabricante tem de confiar 
essencialmente no controlo do abastecimento.

1.2.4.2 — Para outros dispositivos, se o fabricante ale-
gar que nos processos de fabrico é possível remover ou 
inactivar os agentes transmissíveis, tem de o comprovar 
com a documentação adequada.

As informações pertinentes provenientes de uma inves-
tigação e análise adequadas da literatura científica podem 
ser usadas para justificar os factores de inactivação/elimi-

nação, quando os processos específicos referidos na lite-
ratura sejam comparáveis com os que são utilizados para 
o dispositivo. Estas investigação e análise devem também 
abranger os pareceres científicos disponíveis que possam 
ter sido adoptados por um comité científico da União Eu-
ropeia. Os referidos pareceres servem de referências nos 
casos em que existam pareceres discordantes.

Se não for possível comprovar essas alegações com base 
na investigação bibliográfica, o fabricante deve lançar um 
estudo específico sobre inactivação e, ou, eliminação com 
base científica, tendo em conta os seguintes factores:

Os riscos identificados associados com o tecido;
Identificação dos agentes modelo pertinentes;
Justificação da selecção das combinações particulares 

de agentes modelo;
Identificação da fase seleccionada para eliminar e, ou, 

inactivar os agentes transmissíveis;
Cálculo dos factores de redução.

O relatório final deve identificar os parâmetros e os 
limites de fabrico considerados críticos para a eficácia do 
processo de inactivação ou eliminação.

Durante o fabrico, a aplicação dos parâmetros de pro-
cessamento validados é garantida graças à utilização de 
procedimentos bem documentados.

1.2.5 — Quantidades de tecidos ou derivados de origem 
animal de base necessárias para produzir uma unidade do 
dispositivo médico. — O fabricante avalia a quantidade de 
tecidos ou derivados brutos de origem animal necessária 
para produzir uma única unidade do dispositivo médico. 
Em caso de processo de purificação, o fabricante deve 
avaliar se esse processo tem potencial para concentrar os 
níveis de agentes transmissíveis presentes nos tecidos ou 
derivados de origem animal de base.

1.2.6 — Tecidos ou derivados de origem animal que en-
tram em contacto com os pacientes ou os utilizadores. — O 
fabricante considera:

i) A quantidade de tecidos ou derivados de origem ani-
mal;

ii) A área de contacto: a sua superfície, tipo (por exem-
plo, pele, mucosas, cérebro, etc.) e estado (por exemplo, 
saudável ou danificado);

iii) O tipo de tecidos ou derivados que entram em con-
tacto com os pacientes e, ou, os utilizadores;

iv) O tempo durante o qual se prevê que o dispositivo 
permaneça em contacto com o corpo (incluindo o efeito 
de biorreabsorção).

É tido em consideração o número de dispositivos mé-
dicos que podem ser utilizados num dado procedimento.

1.2.7 — Via de administração. — O fabricante tem em 
conta a via de administração recomendada na informação 
sobre o produto, do mais alto risco.

1.3 — Revisão da avaliação. — O fabricante estabe-
lece e mantém um procedimento sistemático de revisão 
da informação obtida sobre os seus dispositivos médicos 
ou outros semelhantes na fase posterior à produção. A 
informação é avaliada com base na sua pertinência para a 
segurança, especialmente:

a) Se forem detectados riscos previamente desconhe-
cidos;

b) Se o risco calculado de um determinado perigo tiver 
deixado de ser aceitável;
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c) Se a avaliação original tiver de alguma forma sido 
invalidada.

Se qualquer destes factores se verificar, os resultados 
da avaliação são comunicados e incluídos no processo de 
gestão do risco.

À luz desta nova informação, tem de considerar -se 
uma revisão das medidas adequadas de gestão do risco 
aplicáveis ao dispositivo (incluindo a justificação da 
selecção de um determinado tecido ou derivado animal). 
Se o risco residual ou a sua aceitabilidade puderem ter 
sofrido alterações, o impacte destas nas medidas de con-
trolo do risco anteriormente implementadas é reavaliado 
e justificado.

Os resultados desta avaliação têm de ser documenta-
dos.

2 — Avaliação dos dispositivos médicos da classe III 
pelos organismos notificados. — No que respeita aos 
dispositivos abrangidos pela classe III segundo a regra 
17 do anexo IX do presente decreto -lei, os fabricantes 
devem facultar aos organismos notificados todas as in-
formações pertinentes para permitir a avaliação completa 
da sua estratégia actual de análise do risco e de gestão 
do risco. Quaisquer novas informações sobre o risco de 
EET obtidas pelo fabricante e pertinentes para os seus 
dispositivos são enviadas ao organismo notificado para 
informação.

Quaisquer alterações dos processos de abastecimento, 
recolha, processamento e inactivação/eliminação que 
possam modificar os resultados do dossier de gestão 
do risco do fabricante são comunicadas ao organismo 
notificado para aprovação adicional prévia à sua imple-
mentação.

ANEXO XX

(a que se refere o n.º 5 do artigo 28.º)

Organização

1 — O Sistema Nacional de Vigilância de Dispositivos 
Médicos («Sistema») é constituído por uma estrutura que 
integra:

a) A autoridade competente através do seu serviço res-
ponsável pela vigilância de dispositivos médicos;

b) Os fabricantes e mandatários;
c) Os distribuidores;
d) As unidades e estabelecimentos, públicos ou privados, 

de prestação de cuidados de saúde;
e) Os profissionais de saúde;
f) Outros utilizadores;
g) Os organismos notificados, quando aplicável.

Autoridade competente

2 — No âmbito do Sistema, a autoridade competente 
adopta as medidas necessárias à recepção e tratamento de 
informação relativa a incidentes e acções correctivas de 
segurança referentes a dispositivos médicos, por motivos 
de ordem técnica ou médica, tendo em vista, designada-
mente:

a) Estabelecer, desenvolver e divulgar os procedimentos 
mais adequados à obtenção de informação sobre incidentes 
decorrentes da utilização de dispositivos médicos;

b) Receber, registar e avaliar, de um modo centralizado, 
as notificações previstas nos n.os 4 e 5 do presente anexo;

c) Sempre que necessário, informar o fabricante das 
notificações de incidentes apresentadas pelos profissionais 
de saúde e outros utilizadores;

d) Garantir a investigação dos incidentes e a implemen-
tação das medidas preventivas ou correctivas apropriadas 
para a redução do risco;

e) Realizar estudos relativos ao desempenho e segu-
rança na utilização de dispositivos médicos e à sua relação 
benefício -risco;

f) Propor, sempre que necessário, recomendações de 
segurança para a utilização de dispositivos médicos;

g) Difundir informação e assegurar formação na área 
da vigilância dos dispositivos médicos.

h) Colaborar e partilhar informação, no âmbito da segu-
rança, com outras autoridades competentes e, em caso de 
retirada do mercado de um dispositivo médico, notificar 
a Comissão Europeia e as autoridades competentes dos 
restantes Estados  membros;

i) Colaborar com outras entidades públicas ou privadas, 
designadamente universidades, em actividades relevantes 
para esta área.

2.1 — A autoridade competente assegurara, em especial, 
a interacção adequada com os profissionais de saúde e 
demais utilizadores, e com os fabricantes, mandatários e 
distribuidores, no que respeita à segurança dos dispositivos 
médicos, bem como às acções correctivas de segurança a 
desenvolver.

Elementos a disponibilizar à autoridade competente

3 — Sempre que a autoridade competente o considere 
necessário, qualquer dos elementos a seguir indicados é 
disponibilizado pelo fabricante ou pelo seu mandatário:

a) Declaração de conformidade e documentação téc-
nica que suporta a concepção e o fabrico dos dispositivos 
médicos em causa, assim como as decisões e os relatórios 
do organismo notificado envolvido na presunção da con-
formidade;

b) Documentação, contendo os dados das fases de 
investigação pré -clínica, em particular as informações 
enunciadas no anexo VIII do decreto -lei de que o presente 
anexo é parte integrante e no anexo VIII do Decreto -Lei 
n.º 189/2000, de 12 de Agosto;

c) Relatórios relativos às investigações clínicas referidos 
no n.º 25 do anexo XVI do decreto -lei de que o presente 
anexo é parte integrante;

d) Restante documentação necessária para a autorização 
de colocação no mercado nacional que esteja arquivada na 
sede social do fabricante ou do mandatário;

e) Informações relativas à concepção, fabrico, armaze-
namento, distribuição, colocação no mercado e rastreabi-
lidade do dispositivo ou dispositivos médicos em causa;

f) Informações relativas à venda, utilização e, nos ca-
sos aplicáveis, à prescrição do dispositivo ou dispositivos 
médicos em causa.

Comunicação de incidentes

4 — Para além das obrigações impostas pelas normas 
referidas no número anterior, os fabricantes, os manda-
tários e os distribuidores devem comunicar à autoridade 
competente todas as informações relativas a incidentes, 
ocorridos, em Portugal, após a respectiva colocação no 
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mercado, conforme previsto no artigo 27.º do decreto -lei 
de que o presente anexo é parte integrante.

Profissionais de saúde e outros utilizadores

5 — Os profissionais de saúde, pertencentes ou não ao 
Serviço Nacional de Saúde, os outros utilizadores pro-
fissionais de dispositivos médicos e outros interessados 
na segurança dos dispositivos médicos devem notificar 
à autoridade competente logo que possível, os incidentes 
previstos no artigo 27.º do decreto -lei de que o presente 
anexo é parte integrante de que tenham conhecimento, 
sem prejuízo da possibilidade de também os comunica-
rem aos fabricantes, aos seus mandatários e aos distri-
buidores.

Dispositivos médicos suspeitos

6 — Para a investigação dos incidentes os profissionais 
de saúde, os outros utilizadores e interessados devem con-
servar os dispositivos médicos suspeitos.

Fabricantes e mandatários

7 — Os fabricantes ou os seus mandatários devem dis-
por de um seu representante que possua as habilitações 
legais e técnicas adequadas para as questões da vigilância 
de dispositivos médicos, com o propósito de assegurar 
as suas responsabilidades em matéria de vigilância de 
dispositivos médicos.

7.1 — Nesta conformidade, deve o fabricante, ou o seu 
mandatário

a) Comunicar à autoridade competente todas as infor-
mações relativas às formas de contacto e a designação 
do representante referido no número anterior, bem como 
qualquer alteração dos mesmos elementos;

b) Enviar à autoridade competente as notificações de 
incidentes e acções correctivas de segurança que ocorram 
no território nacional;

c) Enviar à autoridade competente as notificações de 
incidentes e acções correctivas de segurança que ocorram 
no território de um Estado que não seja Parte no Acordo 
sobre o Espaço Económico Europeu, no caso de se tratar de 
um fabricante ou mandatário com sede social em Portugal, 
ou cuja sede social do organismo notificado responsável 
pela avaliação do seu produto esteja, igualmente, localizada 
em Portugal;

d) Assegurar e manter actualizado um processo de 
análise sistemática da experiência adquirida com os 
dispositivos médicos na fase de pós -comercialização, 
desenvolvendo os meios mais adequados para a exe-
cução de quaisquer acções correctivas de segurança 
necessárias;

e) Investigar os incidentes ocorridos com dispositivos 
médicos por si fabricados ou colocados no mercado de que 
tenham conhecimento, notificando e mantendo informada 
a autoridade competente sobre a sua evolução;

f) Propor e executar, em consonância com a autoridade 
competente, as medidas preventivas e, ou, correctivas ade-
quadas aos resultados da investigação efectuada;

g) Assegurar, pronta e integralmente, resposta aos pe-
didos da autoridade competente para a disponibilização 
de informação complementar necessária à avaliação dos 
benefícios e dos riscos decorrentes da utilização de um 
dispositivo médico;

h) Colaborar com a autoridade competente, sempre que 
tal seja solicitado, em iniciativas que visem a melhoria do 
funcionamento do Sistema.

7.2 — O fabricante, ou o seu mandatário deve observar 
os seguintes prazos de notificação à autoridade compe-
tente:

a) O relatório inicial deve ser submetido imediatamente, 
a menos que o atraso possa ser devidamente justificado, 
estabelecendo -se como limite o prazo de dois dias, nas 
situações que envolvam uma ameaça grave para a saúde 
pública.

b) O relatório inicial deve ser submetido tão breve 
quanto possível, estabelecendo -se como limite o prazo de 
10 dias, nas situações que envolvam morte ou risco elevado 
para a saúde, ou de 30 dias, nos restantes casos;

c) O relatório final deve ser apresentado assim que a 
investigação seja considerada concluída, estabelecendo -se 
como limite o prazo de 10 dias após a conclusão;

d) Caso a investigação prevista na alínea anterior não 
seja conclusiva, pode haver lugar à apresentação de relató-
rios de acompanhamento, mediante proposta do responsá-
vel pela colocação no mercado ou exigência da autoridade 
competente, cuja data para apresentação deve ser acordada 
entre ambas as partes ou, na falta de acordo, determinada 
pela autoridade competente;

e) O relatório de acção correctiva de segurança e o res-
pectivo aviso de segurança devem ser submetidos até dois 
dias antes da data proposta pelo responsável pela colocação 
no mercado para o início da referida acção, excepto nos 
casos de ameaça grave para a saúde pública;

f) Nos casos de ameaça grave para a saúde pública deve 
a acção correctiva de segurança ser iniciada imediatamente 
e comunicada à autoridade competente, a menos que o 
atraso possa ser devidamente justificado, não estando, o 
início desta acção condicionado pela resposta da autoridade 
competente;

g) A conclusão da acção correctiva de segurança obriga 
à informação à autoridade competente de que a referida 
acção foi implementada em Portugal, e, quando aplicável, 
igualmente à entrega de um relatório de reconciliação que 
contém os número de unidades por local de recolha, o 
destino a dar às referidas unidades e, nos casos aplicáveis, 
os motivos que levaram a que fosse recolhido um número 
de unidades inferior ao inicialmente previsto, bem como 
outras informações que o responsável pela colocação no 
mercado considere pertinente referir;

h) Em determinadas situações, a autoridade competente 
pode aceitar que o fabricante, ou seu mandatário, notifique 
os incidentes através de um relatório sumário periódico 
ou relatório de tendência, quando um ou mais relatórios 
iniciais já foram avaliados pelo fabricante e pela autoridade 
competente.

Organismos notificados

8 — A autoridade competente pode, em caso de neces-
sidade, consultar o organismo notificado responsável pela 
aposição da marcação CE de um dispositivo médico, na 
sequência de um incidente ou acção correctiva de segu-
rança que envolva esse mesmo dispositivo.

Peritos

9 — A elaboração de pareceres sobre questões relacio-
nadas com a vigilância de dispositivos médicos é, quando 
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necessário, solicitada a peritos de reconhecida idoneidade 
e competência técnico -científica, nomeadamente através 
das comissões técnicas especializadas da autoridade com-
petente. 

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 187/2009

Processo n.º 760/08

Acordam no plenário do Tribunal Constitucional:

I — Relatório

1 — O representante do Ministério Público junto do 
Tribunal Constitucional requereu, nos termos do artigo 82.º 
da Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tri-
bunal Constitucional, aprovada pela Lei n.º 28/82, de 15 de 
Novembro, e alterada, por último, pela Lei n.º 13 -A/98, de 
26 de Fevereiro (LTC), a apreciação e a declaração, com 
força obrigatória geral, da inconstitucionalidade da norma 
constante do artigo 138.º, n.º 2, do Código da Estrada, na 
redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 de 
Fevereiro, na parte em que determina que seja punido 
por crime de desobediência qualificada quem conduzir 
veículos automóveis estando proibido de o fazer por força 
da aplicação da pena acessória prevista no artigo 69.º do 
Código Penal, constante de sentença criminal transitada 
em julgado.

O pedido funda -se no facto de o Tribunal Constitucio-
nal já ter julgado, no âmbito da fiscalização concreta, tal 
norma organicamente inconstitucional, por preterição do 
artigo 165.º, n.º 1, alínea c), da Constituição, no Acór-
dão n.º 574/2006 e nas decisões sumárias n.os 58/2008 e 
137/2008.

Notificado nos termos e para os efeitos dos artigos 54.º e 
55.º, n.º 3, da LTC, o Primeiro -Ministro, em resposta, ofe-
receu o merecimento dos autos.

2 — Discutido o memorando apresentado pelo Presi-
dente do Tribunal, cumpre formular a decisão em confor-
midade com a orientação fixada.

II — Fundamentação

3 — A norma que agora é objecto do pedido de de-
claração de inconstitucionalidade com força obrigatória 
geral consta do artigo 138.º, n.º 2, do Código da Estada, 
na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 de 
Fevereiro, que estatui o seguinte:

«Quem praticar qualquer acto estando inibido ou 
proibido de o fazer por sentença transitada em julgado 
ou decisão administrativa definitiva que aplique uma 
sanção acessória é punido por crime de desobediência 
qualificada.»

Este preceito remete, pois, para o artigo 348.º, n.º 2, do 
Código Penal, que estabelece a pena aplicável ao crime de 
desobediência qualificada nos termos seguintes:

«A pena é de prisão até 2 anos ou de multa até 240 
dias nos casos em que uma disposição legal cominar a 
punição da desobediência qualificada.»

A razão pela qual o Tribunal, em sede de fiscalização 
concreta nas decisões invocadas pelo requerente, julgou 
organicamente inconstitucional a norma do artigo 138.º, 
n.º 2, do Código da Estrada, foi o facto de ela ter alargado 
o âmbito de aplicação da norma que pretendeu substituir, 
sem que houvesse na Lei n.º 53/2004, de 4 de Novembro, 
que concedeu ao Governo a autorização para proceder à 
revisão do Código da Estrada ao abrigo da qual foi pu-
blicado o Decreto -Lei n.º 44/2005, qualquer referência à 
possibilidade de o fazer.

De facto, o artigo 139.º, n.º 4, da redacção anteriormente 
vigente do mesmo Código da Estrada, tinha o seguinte 
teor:

«Quem conduzir veículo a motor estando inibido de 
o fazer por sentença transitada em julgado ou decisão 
administrativa definitiva é punido por desobediência 
qualificada.»

Ora, limitando -nos neste passo à comparação das ver-
sões do Código da Estrada em sucessão, o teor destes dois 
preceitos não coincide. Como se explicou no Acórdão 
n.º 114/08, houve uma alteração do âmbito de aplicação:

«Cotejando os preceitos transcritos, verifica -se que, 
além da diferente numeração, e da alteração da epígrafe 
do preceito, existem as seguintes diferenças entre os 
textos legais em comparação:

i) Onde anteriormente se dizia ‘Quem conduzir veí-
culo a motor […]’, agora diz -se ‘Quem praticar qualquer 
acto’;

ii) Onde se dizia ‘[...] estando inibido de o fazer’, 
passou a dizer -se ‘[...] estando inibido ou proibido de 
o fazer’.»

Na parte em que a norma não é inovadora, explica o 
mesmo Acórdão, não há qualquer inconstitucionalidade:

«Com efeito, o Tribunal já por diversas vezes afirmou, 
em jurisprudência que remonta à Comissão Constitucional, 
que o facto de o Governo aprovar actos normativos respei-
tantes a matérias inscritas no âmbito da reserva relativa de 
competência da Assembleia da República não determina, 
por si só e automaticamente, a invalidação das normas que 
assim decretem, por vício de inconstitucionalidade orgâ-
nica. Força é que se demonstre que as normas postas sob 
observação não criaram um regime jurídico materialmente 
diverso daquele que até essa nova normação vigorava, 
limitando -se a retomar e a reproduzir substancialmente o 
que já constava de textos legais anteriores emanados do ór-
gão de soberania competente [Cf. os Acórdãos n.os 502/97, 
589/99, 377/02, 414/02, 450/02, 416/03 e 340/05 estes 
tirados em Secção e publicados no Diário da República, 
2.ª série, de 4 de Novembro de 1998, de 20 de Março de 
2000, de 14 de Fevereiro de 2002, de 17 de Dezembro de 
2002, de 12 de Dezembro de 2002, de 6 de Abril de 2004 
e de 29 de Julho de 2005, bem como o Acórdão n.º 123/04 
(plenário) publicado no Diário da República, 1.ª série -A, 
de 30 de Março de 2004. Cf. ainda, aliás com posição 
discordante, a indicação de Jorge Miranda, Manual de 
Direito Constitucional, t. V, pp. 234/235].»

Contudo, a norma do artigo 138.º, n.º 2, agora impug-
nada, não se limitou a substituir o antigo artigo 139.º, n.º 4, 
do Código da Estrada; alargou o seu âmbito de aplicação. 
Foi, por isso, julgada organicamente inconstitucional no 
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Acórdão n.º 574/2006 e nas decisões sumárias n.os 58/2008 
e 137/2008.

Os fundamentos para esse julgamento de inconstitucio-
nalidade foram assim expressos no Acórdão n.º 574/2006:

«O artigo 138.º, n.º 2, do Código da Estrada, tem a 
redacção do Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 de Feve-
reiro. Este preceito alarga a incriminação da desobedi-
ência qualificada que resultava do artigo 139.º, n.º 4, do 
Código da Estrada, na redacção anterior. Com efeito, 
enquanto esta disposição previa a punição da condução 
por quem estivesse inibido de o fazer por sentença ou 
decisão administrativa, o referido artigo 138.º, n.º 2, 
consagra a punição do agente que pratique qualquer acto 
para cuja prática esteja proibido ou inibido.

Cabe sublinhar que a norma a que se refere o ar-
tigo 348.º, n.º 2, do Código Penal (a norma que prevê 
o comportamento a punir como desobediência qualifi-
cada) consubstancia ainda a definição de crime, pelo 
que a sua emissão está abrangida pela reserva parla-
mentar a que se refere o artigo 165.º, n.º 1, alínea c), 
da Constituição.

Ora, da Lei n.º 53/2004, de 4 de Novembro, lei que 
autorizou o Governo a proceder à revisão do Código 
da Estrada, não consta qualquer referência à matéria 
penal em causa.

A nova norma, ainda que com zonas de sobreposição, 
abrange hipóteses distintas e implica ponderações dife-
rentes, nomeadamente no que respeita à variação relativa 
da gravidade da ilicitude dos vários comportamentos 
tipificados, com consequências para os comportamen-
tos que agora são abrangidos. Com efeito, o n.º 4 do 
artigo 139.º do Código da Estrada, na redacção anterior 
ao Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, previa a 
punição por desobediência qualificada para quem con-
duzisse veículo a motor estando inibido de o fazer por 
sentença transitada em julgado ou decisão administrativa 
definitiva, ao passo que o n.º 2 do artigo 138.º do Código 
da Estrada, na redacção do Decreto -Lei n.º 44/2005, de 
23 de Fevereiro, prevê a mesma punição quer para quem 
praticar qualquer acto, quer esteja inibido quer esteja 
proibido de o fazer. […] Como se verifica, não existe 
total coincidência entre a factualidade típica constante 
das duas normas incriminadoras.

Conclui-se, pois, que o Decreto -Lei n.º 44/2005, de 
23 de Fevereiro, procedeu a alterações para as quais 
não foi concedida autorização legislativa, pelo que se 
confirmará o juízo de inconstitucionalidade constante 
da decisão recorrida.»

O carácter inovador da norma em crise, na dimensão 
agora impugnada, foi bem explicitado no já citado Acórdão 
n.º 114/08, de harmonia com o texto que se segue:

«O legislador pretendeu abranger na punição da deso-
bediência qualificada prevista no n.º 2 do artigo 138.º do 
Código da Estrada não só o agente que conduza estando 
inibido de o fazer por força de decisão administrativa 
ou judicial, como sanção acessória de contra -ordenação 
(anterior n.º 4 do artigo 139.º do Código da Estrada), 
mas também a conduta do indivíduo que viole, no domí-
nio rodoviário, as proibições ou interdições que resultem 
da imposição de pena acessória por sentença criminal 
(artigo 353.º do Código Penal). Unificou -se a punição 
criminal de condutas que se traduzam em desrespeito 
de decisões judiciais ou administrativas que imponham 

ao agente proibições ou inibições de conduzir ou outras 
condutas no domínio da circulação rodoviária, seja qual 
for a natureza da infracção (crime ou contra -ordenação) 
cuja prática pelo agente levou a essa proibição de agir 
ou a natureza da decisão que a impôs (decisão judicial 
ou administrativa).

Nesta interpretação, o n.º 2 do artigo 138.º, na nova 
redacção, numa parte (dimensão ou segmento ideal) 
sobrepõe -se e noutra é inovador, relativamente ao an-
terior n.º 4 do artigo 139.º do Código da Estrada. Se-
guramente que se limita a manter o regime anterior na 
parte em que sanciona o desrespeito pelo cumprimento 
da inibição de conduzir veículo a motor resultante da 
imposição de sanção acessória pela prática de contra-
-ordenações, porque essa conduta, já punida nos mes-
mos termos na redacção anterior do Código, cabe na 
expressão «qualquer acto». E é inovador na parte em 
que transpõe para o Código da Estrada o desrespeito por 
proibições atinentes à circulação rodoviária, impostas 
a título de pena acessória ou medida de segurança por 
sentença criminal, subtraindo -a do domínio geral da 
punição do não cumprimento das obrigações impostas 
por sentença criminal.»

E a mesma consideração foi posteriormente reiterada 
na decisão sumária n.º 137/08:

«A distinção entre a inibição de conduzir e a proibi-
ção de conduzir veículos com motor consiste em que 
a primeira é uma sanção acessória aplicável às contra-
-ordenações graves e muito graves (artigo 139.º, n.os 1 a 
3, do Código da Estrada, na redacção anterior ao Decreto-
-Lei n.º 44/2005, e artigo 138.º, n.º 1, do mesmo Código, 
na redacção deste diploma) e a segunda é uma pena 
acessória aplicável no caso da condenação por determi-
nados crimes (artigo 69.º do Código Penal). Por isso, a 
redacção dada ao artigo 138.º, n.º 2, do Código da Es-
trada pelo Decreto -Lei n.º 44/2005 é divisível em duas 
partes: uma, não inovatória, em que se limita a manter o 
regime anterior na parte em que sanciona o desrespeito 
pelo cumprimento da inibição de conduzir imposta como 
sanção acessória à condenação por contra -ordenação ro-
doviária grave ou muito grave; outra, inovatória, em que 
estende a incriminação por desobediência qualificada 
ao desrespeito pelas proibições impostas, como pena 
acessória, em con denações criminais, subtraindo-a ao 
precedente regime geral de sancionamento da violação 
de proibições ou interdições impostas por sentença cri-
minal, constante do artigo 353.º do Código Penal.

Tendo o Decreto -Lei n.º 44/2005 sido editado ao 
abrigo da Lei n.º 53/2004, de 4 de Novembro, que não 
continha autorização ao Governo para inovar em matéria 
de definição de crimes, a redacção dada ao artigo 138.º, 
n.º 2, do Código da Estrada é organicamente inconsti-
tucional na parte em que inovatoriamente manda punir 
como desobediência qualifi cada a condução de veícu-
los por quem esteja proibido de o fazer por sentença 
criminal […].»

4 — É certo que o artigo 138.º, n.º 2, do Código da 
Estrada, na parte em que determina que seja punido por 
crime de desobediência qualificada quem conduzir veí-
culos automóveis estando proibido de o fazer por força 
da aplicação da pena acessória prevista no artigo 69.º do 
Código Penal constante de sentença criminal transitada em 
julgado, veio apenas dar uma nova qualificação («desobe-
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diência qualificada») a factos que eram e são punidos, nos 
termos do artigo 353.º do Código Penal, como «violação 
de proibição ou interdição». E é também certo que essa 
diferente qualificação será por via de regra irrelevante, pois 
as penas aplicáveis à desobediência qualificada e à violação 
de proibição ou interdição são as mesmas: «pena de prisão 
até dois anos ou pena de multa até 240 dias».

Nessa medida, poderia dizer -se que não houve inovação, 
não devendo, portanto, declarar -se a inconstitucionalidade 
orgânica por falta de autorização legislativa, de acordo 
com a jurisprudência do Tribunal mencionada no Acórdão 
n.º 114/08.

Todavia, há que ter presente que condutas que fariam 
o agente incorrer num crime de violação de proibições ou 
interdições passaram a ser susceptíveis de punição como 
desobediência qualificada, uma vez que, quanto à incri-
minação do desrespeito pela pena acessória de proibição 
de conduzir, passou a haver uma relação de especialidade 
entre a norma do Código da Estrada e a norma do Código 
Penal. Ora, a diferente qualificação poderá não ser total-
mente irrelevante, em especial no caso de futuras medidas 
legislativas cuja aplicação implique referências à qualifi-
cação ou conexões sistemáticas. Foi o que ficou afirmado 
no Acórdão n.º 574/06, cujos termos se transcrevem:

«É verdade que os factos em causa não sofreram qual-
quer alteração e que as penas previstas na norma do Có-
digo da Estrada e na norma do Código Penal são idênti-
cas. No entanto, a qualificação de uma dada factualidade 
à luz de um determinado preceito tem consequências 
jurídicas que se repercutem (podem repercutir-se) na 
determinação da responsabilidade criminal do agente. 
Com efeito, o princípio da legalidade penal implica 
a vinculação da qualificação jurídica que o operador 
judiciário faz a um determinado regime jurídico, nome-
adamente no que respeita à sucessão de leis no tempo. 
Na verdade, a qualificação dos factos à luz da norma 
do Código da Estrada submete a situação à hipotética 
alteração favorável do regime penal estradal, da qual 
o arguido sempre beneficiaria, em face do artigo 2.º, 
n.º 4, do Código Penal.»

Visto que a qualificação dos factos respeita à definição 
legal do crime, o Governo não pode, sem uma prévia lei 
de autorização, alterar essa qualificação. Ao fazê -lo, estará 
a alterar a definição legal de um crime, entrando, desse 
modo, em colisão directa com o disposto no artigo 165.º, 
n.º 1, alínea c), da Constituição da República Portuguesa, 
que reserva à Assembleia da República, salvo autorização 
ao Governo, a competência para legislar sobre a «definição 
dos crimes» e «respectivos pressupostos».

A inovação é ainda patente, mesmo para quem não 
acompanhe inteiramente as razões cima referidas, se 
levarmos em consideração a natureza do bem jurídico 
protegido em cada um dos tipos legais entre os quais o 
Decreto -Lei n.º 44/2005 fez transitar a punição da conduta 
considerada.

É certo que o crime de desobediência e o crime de vio-
lação de proibições ou interdições, ambos inseridos no 
capítulo do Código Penal dos «crimes contra a autoridade 
pública» (capítulo II — Dos crimes contra a autoridade 
pública, do título V — Dos crimes contra o Estado, da parte 
especial do Código) mas em diferentes secções, protegem 
o mesmo bem jurídico geral ou primário que pode designar-
-se como a autonomia intencional do Estado (Cristina 
Líbano Monteiro, Comentário Conimbricense do Código 

Penal, t. III, p. 336). Em qualquer deles, o agente frustra as 
intenções estaduais manifestadas num acto jurídico -público 
individual e concreto que lhe é dirigido, fazendo prevalecer 
a sua vontade sobre legítimas imposições, proibições ou 
interdições emanadas da autoridade pública (administração 
ou tribunais) de que é destinatário.

Mas cada um dos tipos de ilícito em referência protege 
um bem jurídico específico ou intermédio que, sendo con-
cretização ou refracção daquele bem jurídico mais abran-
gente, o intérprete tem de ter presente ao procurar «solu-
ções justas e operatórias» para os problemas concretos de 
aplicação. O «bem jurídico» é um topos argumentativo 
fundamental na interpretação e aplicação da lei penal.

Mediante a incriminação prevista no artigo 353.º do 
Código Penal o legislador constitucionalmente legitimado 
tratou de sancionar o incumprimento de sanções impostas 
por sentença criminal que não possuam outro meio de 
assegurar a sua eficácia. Com isso destacou, enquanto 
valor merecedor de protecção penal, a efectividade da 
sentença criminal impositora de penas acessórias, quer 
relativamente às demais decisões dos tribunais — cuja 
violação não tem o reforço da tutela penal ou, quando o 
tem, é a título de desobediência (cf. artigo 391.º do Có-
digo de Processo Civil) — , quer dos gerais mandamentos 
qualificados da autoridade pública. Ora, a norma em causa 
tem por efeito, relativamente às sentenças que imponham 
penas acessórias relativas à condução de veículos com 
motor, diluir esse âmbito de protecção na proibição mais 
extensa da frustração das ordens ou mandados legítimos 
da autoridade pública.

Esta alteração de lugar sistemático não é isenta de signi-
ficado jurídico -político e de valor simbólico. A protecção 
penal autónoma da «desobediência» às sentenças criminais 
denota a primazia que na protecção da ordem democrática 
constitucional se atribui a esse acto do poder público. 
Pelo menos, para dizê -lo de modo neutral, significa uma 
intenção diferenciadora relativamente aos demais manda-
mentos da autoridade pública que se entendem carecidos 
do reforço de tutela de eficácia pela ameaça penal para que 
não fiquem inermes. O Decreto -Lei n.º 44/2005, mesmo 
mantendo a previsão e a pena, concebe para certo tipo de 
sentenças criminais (as que impõem a pena acessória de 
proibição de conduzir veículos com motor) protecção a 
outro título. Não pode, portanto, afirmar -se que a medida 
legislativa considerada seja uma mera recompilação a todos 
os títulos neutra, certeza que é necessário que o Tribunal 
adquira para que possa julgar o defeito da respectiva autoria 
irrelevante enquanto vício de inconstitucionalidade orgâ-
nica, sobretudo num domínio onde imperam exigências 
de segurança jurídica.

Assim, uma vez que, ao editar a norma em causa, o Go-
verno interveio sem a necessária credencial da Assembleia 
da República, há que concluir pela violação do artigo 165.º, 
n.º 1, alínea c), da Constituição da República.

III — Decisão

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional 
declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionali-
dade da norma constante do artigo 138.º, n.º 2, do Código 
da Estrada, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2005, 
de 23 de Fevereiro, na parte em que submete ao regime 
do crime de desobediência qualificada quem conduzir 
veículos automóveis estando proibido de o fazer por força 
da aplicação da pena acessória prevista no artigo 69.º do 
Código Penal, constante de sentença criminal transitada 
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em julgado, por violação do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 165.º da Constituição da República Portuguesa.

Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Vítor Gomes — Benja-
mim Rodrigues — Carlos Fernandes Cadilha — Ana Ma-
ria Guerra Martins — Mário José de Araújo Torres — Gil 
Galvão — Joaquim de Sousa Ribeiro — Maria Lúcia Ama-
ral — José Borges Soeiro — Maria João Antunes (votei a 
decisão nos termos da declaração que junto) — João Cura 
Mariano (votei a decisão nos termos da declaração que 
junto) — Rui Manuel Moura Ramos.

Declaração de voto

Votei no sentido da inconstitucionalidade da norma 
constante do artigo 138.º, n.º 2, do Código da Estrada, 
na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 de 
Fevereiro, na parte em que submete ao regime do crime de 
desobediência qualificada quem conduzir veículos auto-
móveis estando proibido de o fazer por força da aplicação 
da pena acessória prevista no artigo 69.º do Código Penal, 
constante de sentença criminal transitada em julgado, por 
violação do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 165.º 
da Constituição da República Portuguesa.

Da fundamentação da decisão acompanho exclusiva-
mente a passagem em que se conclui que a alteração de 
lugar sistemático — o comportamento em causa deixou de 
ser incriminado no artigo 353.º do Código Penal (violação 
de proibições) para passar a sê -lo no artigo 138.º, n.º 2, do 
Código da Estrada — não é isenta de significado jurídico-
-político e de valor simbólico.

Entendendo que as alterações de lugar sistemático e 
que o «nome» dado às incriminações não são determinan-
tes para a descoberta do bem jurídico protegido no tipo 
legal de crime, considero que se justificaria um juízo de 
inconstitucionalidade, por violação do artigo 165.º, n.º 1, 
alínea c), da Constituição, ainda que a descrição típica 
constante do Código da Estrada coincidisse totalmente 
com a do Código Penal.

A reserva relativa de competência legislativa da Assem-
bleia da República, em matéria de definição dos crimes, 
penas, medidas de segurança e respectivos pressupostos 
[artigo 165.º, n.º 1, alínea c), da Constituição], abrange ne-
cessariamente a opção de inserir determinada incriminação 
no Código Penal ou, antes, em legislação extravagante. 
Trata -se de uma opção que o legislador constitucional 
reservou ao Parlamento, salvo autorização ao Governo, 
dado o significado político -criminal de uma tal escolha.

O juízo de inconstitucionalidade funda -se, estritamente, 
em razões jurídico -políticas atinentes à repartição de com-
petência legislativa entre o Parlamento e o Governo [artigo 
165.º, n.º 1, alínea c), da Constituição]. E não em qualquer 
razão extraída do conteúdo de sentido do princípio da 
legalidade em matéria criminal. — Maria João Antunes.

Declaração de voto

Subscrevi a declaração de inconstitucionalidade, 
com força obrigatória geral, da norma constante do ar-
tigo 138.º, n.º 2, do Código da Estrada, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, na parte em 
que submete ao regime do crime de desobediência qualifi-
cada quem conduzir veículos automóveis, estando proibido 
de o fazer por força da aplicação da pena acessória prevista 
no artigo 69.º do Código Penal, constante de sentença 
criminal transitada em julgado, por razões algo diferentes 
das apontadas na fundamentação deste acórdão.

A condução de veículos automóveis por quem estava 
proibido de o fazer, devido a ter sido condenado por sen-
tença criminal, transitada em julgado, na pena acessória 
prevista no artigo 69.º, do Código Penal, anteriormente ao 
Decreto -Lei n.º 44/2005, era uma conduta que era abran-
gida pelo tipo legal do artigo 353.º do Código Penal, que 
genericamente punia criminalmente quem violasse proi-
bições ou interdições impostas por sentença criminal, a 
título de pena acessória ou de medida de segurança não 
privativa de liberdade.

O Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, passou 
a prever no n.º 2 do artigo 138.º do Código da Estrada que 
quem praticasse qualquer acto, estando inibido ou proibido 
de o fazer por sentença transitada em julgado ou decisão 
administrativa que aplique uma sanção acessória, era pu-
nido por um crime de desobediência qualificada, passando, 
assim, a abranger as referidas condutas de condução de 
veículo automóvel por quem estava proibido de o fazer, 
devido a ter sido condenado por sentença criminal, transi-
tada em julgado, na pena acessória prevista no artigo 69.º, 
do Código Penal.

A pena prevista para o crime de desobediência qualifi-
cada no artigo 348.º, n.º 2, do Código Penal, é exactamente 
a mesma que se encontra estatuída no artigo 353.º do Có-
digo Penal.

Do exposto resulta que o Decreto -Lei n.º 44/2005, de 
23 de Fevereiro, não procedeu a uma nova incriminação, 
tendo apenas subtraído a incriminação desta conduta da 
previsão geral do artigo 353.º do Código Penal para um 
tipo especial, em razão da matéria da proibição, mas abran-
gendo também as desobediências a sanções administrati-
vas, incluído no Código da Estrada, sem modificação do 
regime da incriminação.

A alteração levada a cabo pelo Decreto -Lei n.º 44/2005, 
de 23 de Fevereiro, nesta matéria traduziu -se, pois, apenas 
numa diferente inserção sistemática da tipificação como 
crime da conduta em causa.

Mas, como refere Karl Larenz, a posição sistemática 
de um preceito na lei pode contribuir para conhecer o 
contexto significativo (em Metodologia da Ciência do 
Direito, p. 373, da trad. da 2.ª ed. de Methodenlehere der 
Rechtswissenschaft, da ed. de 1978, da Fundação Calouste 
Gulbenkian).

Na verdade, o local e a «companhia» da tipificação de 
uma determinada conduta como crime fornecem dados 
interpretativos importantes sobre o seu conteúdo e pressu-
posições, nomeadamente sobre o bem jurídico protegido 
com essa incriminação.

Se não parece possível dizer -se, como faz o presente 
acórdão, que a mera alteração sistemática pode provocar 
uma modificação do bem jurídico protegido por uma dada 
incriminação, não deixa de ser verdade que, sendo essa 
modificação significativa, ela emite sinais de uma deter-
minada vontade legislativa.

Daí que a inserção sistemática da tipificação criminal 
não seja um elemento neutro, tendo antes um significado 
jurídico que não pode ser desprezado na actividade in-
terpretativa e aplicativa de um determinado tipo legal de 
crime.

Fornecendo a inserção sistemática sinais relevantes 
sobre a «vontade do legislador» na criminalização de uma 
determinada conduta, ela só pode ser efectuada por quem 
a Constituição autoriza a proceder à definição dos crimes, 
penas e respectivos pressupostos, considerando a partici-
pação desse elemento nessa definição.
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Só o órgão a quem é atribuída a competência para legis-
lar sobre tal matéria poderá proceder à inserção sistemática 
dos tipos legais de crime por si criados, uma vez que essa 
operação não deixa de transmitir informações sobre os 
pressupostos, o conteúdo e as finalidades da operação de 
criminalização.

Sendo a definição de crimes, penas e respectivos pres-
supostos matéria da reserva relativa da Assembleia da 
República, o Governo só poderia proceder à alteração aqui 
analisada com autorização específica daquele órgão.

Não tendo existido essa autorização, não podia o Decreto-
-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, proceder à deslocação 
para o artigo 138.º, n.º 2, do Código da Estrada, da incrimi-
nação da conduta aqui em causa, pelo que nessa parte tal 
norma violou a Constituição. — João Cura Mariano. 

 TRIBUNAL DE CONTAS

Acórdão do Tribunal de Contas n.º 1/2009

FJ/25.MAI/PG

Recurso extraordinário n.º 01/2009

(processos de fiscalização prévia n.os 957 e 962/2008)

I — Relatório

I.1 — Pelo Acórdão n.º 19/08 -16.Dez. -1.ªS/PL, pro-
ferido no processo de recurso ordinário n.º 27/2008, a 
1.ª Secção do Tribunal de Contas confirmou a decisão 
impugnada nesse recurso, recusando o visto a dois con-
tratos de empréstimo celebrados entre o município de 
Alfândega da Fé e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da 
Terra Quente, C. R. L.

Através destes contratos, registados como processos 
de fiscalização prévia n.os 957 e 962/2008, a instituição de 
crédito identificada havia concedido ao município finan-
ciamentos no montante de € 561 907,00 e € 469 076,00 
(total de € 1 030 983,00), pelo prazo de 15 anos.

I.2 — O Ministério Público veio interpor recurso ex-
traordinário para fixação de jurisprudência do referido 
Acórdão n.º 19/08 -16.Dez. -1.ªS/PL, alegando que o mesmo 
consagrou uma solução jurídica oposta à que foi perfilhada 
no Acórdão n.º 17/08 -9.Dez -1.ªS/PL.

I.3 — Alegou, em síntese, o recorrente que pelo Acór-
dão n.º 19/08 -16.Dez. -1.ªS/PL o Tribunal recusou o visto 
aos contratos de empréstimo, com fundamento em que o 
município se encontrava, à data da celebração dos mesmos, 
numa situação de «excesso» de endividamento líquido, 
enquanto que pelo Acórdão n.º 17/08 -9.Dez. -1.ªS/PL o 
Tribunal havia concedido o visto a situações idênticas, 
por considerar que, nessa data, existia uma mera probabi-
lidade de haver «excesso» de endividamento líquido, só 
podendo o Tribunal decidir com base numa certeza jurídica 
da verificação desse excesso, impossível de prever no 
momento em causa.

Considerou, assim, o Ministério Público que se ve-
rificou oposição de julgados, ao terem sido adoptadas, 
nos arestos referidos, soluções jurídicas opostas sobre a 
mesma questão fundamental de direito: a de saber qual o 
momento relevante para aferição do eventual excesso de 
endividamento líquido, previsto no n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei das Finanças Locais (1).

I.4 — Notificado o município de Alfândega da Fé para 
se pronunciar, nos termos do artigo 99.º, n.º 2, aplicável 
por força do artigo 101.º, n.º 3, da Lei de Organização 
e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC) (2), veio o 
mesmo referir que subscrevia, na íntegra, os fundamentos 
da petição de recurso apresentada pelo Ministério Público, 
aos quais aderiu.

I.5 — O procurador -geral -adjunto junto do Tribunal 
de Contas, notificado para o efeito previsto no n.º 2 do 
artigo 102.º da LOPTC, emitiu parecer no sentido da exis-
tência da oposição de julgados, da prevalência dos funda-
mentos de recusa do visto constantes do Acórdão recorrido 
e da fixação de jurisprudência nos seguintes termos:

«A — De harmonia com as disposições conjugadas 
dos artigos 35.º, 36.º, 37.º, 38.º e 39.º da Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro (LFL), todos os municípios podem ace-
der ao crédito de curto, médio e longo prazo, quer para 
acorrer a dificuldades de tesouraria, quer para investi-
mentos, devendo estes encontrar -se bem identificados 
no respectivo contrato.

B — Para além do limite geral a tais empréstimos, 
estabelecido pelo artigo 39.º da LFL, nenhum município 
poderá aceder a empréstimos de médio e longo prazo 
(para investimentos), desde que se encontre em situação 
de ultrapassagem do respectivo limite de endividamento 
líquido (limite especial), calculado de harmonia com o 
disposto no artigo 36.º da LFL.

C — Esta solução é imposta pelo disposto na parte 
final do n.º 6 do artigo 38.º e na parte final do disposto 
no n.º 6 do artigo 39.º da LFL — os quais devem ser 
conjugados com o disposto no artigo 37.º do mesmo 
diploma legal.

D — A verificação da ocorrência de uma tal situa-
ção deverá ter lugar por aplicação das regras impostas 
pelo artigo 36.º da LFL com referência simultânea ao 
termo do exercício anterior ao do ano de celebração do 
contrato de empréstimo e ao momento exacto em que 
este teve lugar — que é o momento determinante do 
regime legal aplicável.»

I.6 — Corridos os demais vistos legais, cumpre apreciar 
e decidir.

São as seguintes as questões a resolver:
1) Se existe oposição de julgados que justifique a fixação 

de jurisprudência;
2) Em caso afirmativo, qual o sentido da jurisprudência 

a fixar;
3) Se a jurisprudência fixada determina a alteração da 

decisão tomada pelo Acórdão recorrido.

II — Da existência da oposição de julgados

II.1 — Pressuposto do recurso extraordinário para 
fixação de jurisprudência. — No que à 1.ª Secção do Tri-
bunal de Contas diz respeito, e nos termos do disposto no 
artigo 101.º, n.º 1, da LOPTC, é pressuposto do recurso 
extraordinário para fixação de jurisprudência que tenham 
sido proferidas no plenário da 1.ª Secção, em processos 
diferentes, duas decisões, em matéria de concessão ou 
recusa de visto, que, no domínio da mesma legislação, e 
relativamente à mesma questão fundamental de direito, 
assentem sobre soluções opostas.

No caso, foram proferidos dois Acórdãos (os Acórdãos 

n.os 17/08 -9.Dez. -1.ªS/PL e 19/08 -16.Dez. -1.ªS/PL), am-
bos aprovados em plenário da 1.ª Secção, em processos 
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diferentes, tendo o primeiro concedido o visto a contratos 
de empréstimo celebrados pelo município de Gouveia e o 
segundo recusado o visto a contratos de empréstimo outor-
gados pelo município de Alfândega da Fé. Como também 
determina o n.º 1 do referido artigo 101.º, o recurso foi 
interposto da decisão proferida em último lugar.

Resta, então, apurar se esses Acórdãos foram proferidos 
no domínio da mesma legislação e se integram soluções 
opostas relativamente à mesma questão fundamental de 
direito.

II.2 — Do Acórdão fundamento. — Em 9 de Dezembro 
de 2008, o plenário da 1.ª Secção decidiu, por maioria, 
conceder o visto a três contratos de empréstimo celebrados 
entre o município de Gouveia e a Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo de Vila Nova de Tazem, C. R. L., destinados 
ao financiamento de investimentos, revogando a decisão 
de recusa de visto proferida em 1.ª instância.

A decisão de 1.ª instância (3) havia considerado que os 
dados constantes do processo evidenciavam que o mu-
nicípio de Gouveia apresentava, à data da decisão, um 
excesso de endividamento líquido (4), e que os montantes 
em causa e os dados financeiros disponíveis nos processos 
não permitiam perspectivar que, até final do ano, houvesse 
probabilidade de eliminação desse excesso e de criação de 
saldo positivo suficiente para suportar o endividamento 
resultante dos empréstimos.

Não existindo norma legal que permitisse excepcionar 
os empréstimos em causa de cumprir e relevar para o li-
mite de endividamento líquido, a contratação dos mesmos 
violava, assim, o disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
das Finanças Locais.

No Acórdão em causa foi proferida uma declaração de 
voto do seguinte teor:

«[...] votei a decisão com fundamento, além do mais, 
no facto de o município de Gouveia apresentar um ex-
cesso de endividamento líquido, em 31 de Dezembro 
de 2007 (5), não consentido pelo artigo 37.º, n.º 1, da 
Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.»

Interposto recurso, o Ministério Público deu parecer 
desfavorável ao seu provimento, por entender que a de-
cisão de recusa de visto deveria ser mantida, atendendo a 
que não estava «comprovado que este município possa, 
em caso algum, ver restabelecido o seu limite máximo de 
endividamento líquido em 31 de Dezembro deste ano — o 
qual se encontrava ultrapassado já em 31 de Dezembro de 
2007 e assim se manteve durante o ano de 2008, desig-
nadamente à data da contracção dos empréstimos, não 
estando previstas receitas suficientes para, até final do 
exercício (6), tal situação ficar devidamente sanada, através 
da reposição do limite [...]».

No Acórdão n.º 17/08 -9.Dez. -1.ª S/PL, que culminou 
a decisão do recurso, veio a considerar -se que o disposto 
no n.º 1 do referido artigo 37.º determina que o montante 
do endividamento líquido total de cada município e, con-
sequentemente, o seu excesso, se afere no final de cada 
ano económico, e que só com os elementos contabilísticos 
aferidos a 31 de Dezembro de cada ano — no caso dos 
autos, a 31 de Dezembro de 2008 — se pode ter a certeza 
jurídica de que um município excedeu o seu limite de 
endividamento líquido total.

Considerou o Acórdão que, aquém dessa data, o único 
juízo possível é um juízo de mera probabilidade ou vero-
similhança, que, mesmo que sério, não é suficiente para 
fundamentar uma recusa de visto, nos termos da alínea b), 

segunda parte, do n.º 3 do artigo 44.º da LOPTC (violação 
directa de norma financeira). Isto porque, para que se possa 
concluir pela existência de um fundamento de recusa de 
visto, é necessário que o julgador tenha a certeza jurídica 
da existência de tal ilegalidade.

Concluiu -se, assim, no aresto, que a decisão recorrida 
havia baseado a recusa de visto numa mera probabilidade 
de que o município de Gouveia iria ter, em 31 de Dezembro 
de 2008, excesso de endividamento líquido, e não numa 
certeza jurídica, tendo, por isso, incorrido num erro de 
interpretação do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
das Finanças Locais.

Em consequência, julgou -se procedente o recurso e 
decidiu -se conceder o visto aos contratos.

Como já se referiu, o Acórdão fundamento foi aprovado 
por maioria. Efectivamente, um dos juízes que participou 
no colégio votou vencido, com a seguinte declaração de 
voto:

«Votei vencido, por considerar que o recurso não 
merece provimento, revendo -me integralmente nos 
fundamentos constantes da decisão recorrida, sendo 
de salientar que, no âmbito da fiscalização prévia, a 
fim de se aferir se foram excedidos os limites de en-
dividamento a que alude o n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
das Finanças Locais, deverá ter -se em conta a situação 
que se apurar aquando da apreciação do instrumento 
gerador da dívida (7)».

II.3 — Do Acórdão recorrido. — Em 16 de Dezembro 
de 2008, o plenário da 1.ª Secção decidiu, por maioria, 
recusar o visto a dois contratos de empréstimo celebrados 
entre o município de Alfândega da Fé e a Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo da Terra Quente, C. R. L., igualmente 
destinados ao financiamento de investimentos, assim con-
firmando a decisão proferida em 1.ª instância.

A decisão de 1.ª instância havia considerado que os da-
dos constantes do processo evidenciavam que o município 
de Alfândega da Fé apresentava, à data da decisão, um 
excesso de endividamento líquido (8), e que os montantes 
em causa e os dados financeiros disponíveis nos processos 
indicavam uma tendência crescente de agravamento desse 
endividamento e não permitiam perspectivar que, até final 
do ano, houvesse probabilidade de eliminação desse ex-
cesso e de criação de saldo positivo suficiente para suportar 
o endividamento resultante dos empréstimos.

Não existindo norma legal que permitisse excepcionar 
os empréstimos em causa de cumprir e relevar para o li-
mite de endividamento líquido, a contratação dos mesmos 
violava, assim, o disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
das Finanças Locais.

Na decisão de 1.ª instância em causa (Acórdão n.º 111/
08 -26.Set.08 -1.ª S/SS) foi proferida uma declaração de 
voto do seguinte teor:

«[...] votei a decisão com fundamento, além do mais, 
na circunstância de o município de Alfândega da Fé 
ter, em 31 de Dezembro de 2007 (9), um excesso de 
endividamento líquido no montante de € 1 710 919,45 
(artigo 37.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro). 
Aliás, já em 31 de Novembro de 2006, o mesmo muni-
cípio apresentava um excesso de endividamento líquido 
no montante de € 349 290,10, conforme se colhe do 
processo.»

Interposto recurso, o Ministério Público deu parecer 
favorável ao provimento do recurso, por entender que a 
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recorrente havia logrado «demonstrar que a situação de en-
dividamento líquido municipal, se reportada (projectada) a 
31 de Dezembro de 2008 (10) — como pensamos que tenha 
querido o legislador, pois que, de contrário, teria indicado 
uma outra data limite, como fez, por exemplo, na parte 
final do n.º 1 do artigo 39.º da LFL — , não excederá os 
limites legais constantes da norma citada […] não poderá, 
assim, afirmar -se que este município pela contracção destes 
empréstimos para investimento público […] se mantenha 
numa situação de excesso (pois só assim a situação seria 
ilegal) de endividamento líquido, no final do presente ano 
(31 de Dezembro de 2008).»

No Acórdão n.º 19/08 -16.Dez. -1.ª S/PL, que culminou 
a decisão do recurso, veio a considerar -se que do disposto 
nos n.os 1 e 2 do artigo 44.º da LOPTC e nos n.os 2 e 6 do ar-
tigo 39.º, no n.º 1 do artigo 37.º e no n.º 6 do artigo 38.º da 
Lei das Finanças Locais se retira, em nome da certeza, 
que um empréstimo, no momento da sua contracção, 
tem de respeitar os limites de endividamento — de «em-
préstimos de médio e longo prazo» e de «endividamento 
líquido» — da autarquia.

Não obstante este Acórdão ter aceite a correcção invo-
cada pela autarquia do seu montante de endividamento 
líquido, julgou improcedente o recurso por, em relação 
ao contrato registado sob o n.º 962/08, existir um outro 
fundamento de recusa de visto e por, em relação ao contrato 
registado sob o n.º 957/08, o montante do empréstimo não 
caber na margem de endividamento líquido apurada pelo 
recorrente nas suas alegações.

O Acórdão recorrido foi aprovado por maioria. Um dos 
juízes votou vencido, com uma declaração de voto que re-
produz a tese que fez vencimento no Acórdão fundamento, 
ou seja, a de que o montante do endividamento líquido total 
de cada município e, consequentemente, o seu excesso, se 
afere no final de cada ano económico, e que só com os ele-
mentos contabilísticos aferidos a 31 de Dezembro de cada 
ano — no caso dos autos, a 31 de Dezembro de 2008 — se 
pode ter a certeza jurídica de que um município excedeu 
o seu limite de endividamento líquido total.

II.4 — Da oposição de julgados. — Do exposto resulta 
manifesto que as decisões em conflito incidiram sobre a 
mesma questão fundamental de direito.

Em ambos os casos se equacionou a questão do respeito 
pelos limites legais de endividamento líquido, tendo sub-
jacentes situações de facto substancialmente idênticas, já 
que em ambos os processos estavam em causa empréstimos 
contraídos por municípios para afectação ao financiamento 
de investimentos.

As decisões foram também tomadas no domínio da 
mesma legislação, tendo estado em causa a aplicação aos 
casos do disposto na Lei das Finanças Locais, na parte 
relativa ao regime do crédito municipal, e na Lei de Or-
ganização e Processo do Tribunal de Contas, na parte 
relativa ao conteúdo e finalidade da fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas. De resto, durante o intervalo que 
decorreu entre a aprovação do Acórdão fundamento e a 
do Acórdão recorrido não ocorreu qualquer modificação 
legislativa que interferisse na resolução da questão de 
direito controvertida.

É também claro que a aplicação normativa às situações 
foi feita de forma diversa em cada um dos Acórdãos.

Enquanto no Acórdão n.º 17/08 -9.Dez. -1.ª S/PL se de-
cidiu que a aferição do cumprimento do limite de endi-
vidamento líquido municipal só pode ser feita a 31 de 
Dezembro de cada ano, não existindo certeza jurídica su-

ficiente em qualquer outro momento do ano económico, 
no Acórdão n.º 19/08 -16.Dez. -1.ª S/PL fez vencimento a 
tese de que essa aferição deve ser feita no momento da 
contracção dos empréstimos.

O diferente entendimento adoptado conduziu a soluções 
opostas: no primeiro caso o visto foi concedido, no segundo 
o visto foi recusado.

Está, pois, verificada a existência da oposição de julga-
dos, devendo este recurso prosseguir com vista à solução 
do conflito jurisprudencial.

III — Da uniformização de jurisprudência

III.1 — A questão. — A questão a resolver incide sobre 
o problema de saber:

Se, em sede de fiscalização prévia de contratos de 
empréstimo celebrados por autarquias locais para finan-
ciamento de investimentos, deve o Tribunal de Contas 
apurar do cumprimento dos limites de endividamento, e, 
em concreto, do cumprimento do limite de endividamento 
líquido;

Em caso afirmativo, a que data deve reportar -se esse 
apuramento;

Concluindo -se pela inobservância do limite de endivi-
damento, se isso constitui fundamento de recusa de visto 
ao correspondente contrato de empréstimo.

III.2 — Finalidade do visto. — Recorde -se que, nos 
termos do disposto no artigo 46.º, n.º 1, alínea a), conju-
gado com o artigo 2.º, n.º 1, alínea c), da LOPTC, estão 
sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas os 
actos de que resulte o aumento da dívida pública fundada 
das autarquias locais, o que ocorre no caso.

E refira -se que estes actos estão sujeitos a visto qualquer 
que seja o seu valor, ao contrário do que sucede com os 
contratos e minutas referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 46.º, que apenas devem ser submetidos a fiscalização 
prévia se ultrapassarem um montante fixado anualmente 
nas leis do Orçamento (11).

O artigo 44.º, n.º 1, da LOPTC determina que a fiscali-
zação prévia tem por fim verificar se os actos e contratos 
estão conforme às leis em vigor e se os respectivos en-
cargos têm cabimento em verba orçamental própria e o 
n.º 2 do mesmo artigo estabelece, especificamente, que 
nos instrumentos geradores de dívida pública, a fisca-
lização prévia tem por fim verificar, designadamente, a 
observância dos limites e sublimites de endividamento e 
as respectivas finalidades.

O artigo 83.º, n.º 2, da mesma Lei estabelece ainda que 
os contratos e outros instrumentos de que resulte dívida 
pública não são passíveis de declaração de conformidade 
pela Direcção -Geral do Tribunal de Contas, mesmo que 
da análise dos respectivos processos não resulte qualquer 
dúvida sobre a sua legalidade (cf. n.º 1 do mesmo artigo).

Importa, pois, reter que, no quadro da missão genérica 
de fiscalização da legalidade das receitas e despesas pú-
blicas atribuída ao Tribunal de Contas, o legislador fez 
questão de determinar que:

Todos os actos de que resulte o aumento da dívida pú-
blica fundada municipal estão submetidos a visto, inde-
pendentemente do seu valor;

Ainda que não se suscitem dúvidas sobre a sua lega-
lidade, os Serviços de Apoio do Tribunal de Contas não 
podem declarar a respectiva conformidade;
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O Tribunal de Contas deve, no âmbito da fiscalização 
prévia sobre eles exercida, verificar especificamente a 
observância dos limites de endividamento.

Isto só pode significar que o legislador considerou o 
endividamento das entidades autónomas, e a observância 
dos respectivos limites, como uma matéria que carece de 
um rigoroso controlo e acompanhamento prévio por parte 
do Tribunal de Contas.

A 1.ª Secção do Tribunal de Contas, à qual compete o 
exercício da fiscalização prévia, tem, então, nessa sede, 
não apenas a possibilidade, mas o dever legal expresso de 
fiscalizar o cumprimento dos limites ao endividamento 
municipal.

III.3 — Dos limites ao endividamento municipal. — O 
direito financeiro, tal como refere António L. de Sousa 
Franco, no seu manual Finanças Públicas e Direito Fi-
nanceiro (12), é um ramo de direito público, no qual releva 
o princípio da legalidade.

Nos termos estabelecidos no artigo 4.º da Lei das Fi-
nanças Locais, nos artigos 9.º e 84.º e seguintes da Lei de 
Enquadramento Orçamental (13) e no n.º 3.1.1, alínea e), do 
POCAL (14), os municípios estão legalmente sujeitos aos 
princípios orçamentais do equilíbrio e da estabilidade.

O disposto naqueles preceitos legais impõe como regra 
uma situação de equilíbrio orçamental, tanto para a elabo-
ração e aprovação dos orçamentos como para a respectiva 
execução, admitindo situações de endividamento apenas 
em circunstâncias muito delimitadas.

O n.º 1 do artigo 38.º da Lei das Finanças Locais refere 
que «Os municípios podem contrair empréstimos e utilizar 
aberturas de crédito junto de quaisquer instituições autori-
zadas por lei a conceder crédito […], nos termos da lei».

Já referia António de Sousa Franco (15), a propósito 
da natureza do empréstimo público, que se trata de um 
contrato fortemente informado pelo interesse público, e 
que o domínio do interesse público determina, entre outros 
aspectos, a fixação legal das condições a que o empréstimo 
deve obedecer e conduz a que ele seja um acto «autorizado 
e vinculado legalmente».

É, assim, claro que o endividamento municipal está 
fortemente delimitado pelos princípios e procedimentos 
da legalidade, do equilíbrio e da estabilidade orçamental 
e apenas é possível nos casos previstos na lei e de acordo 
com os pressupostos e limitações nela estabelecidos.

Entre estes pressupostos e limitações releva o estabele-
cimento legal de limites de endividamento.

O artigo 87.º da Lei de Enquadramento Orçamental 
prevê que a lei estabeleça limites específicos de endivi-
damento anual para as autarquias locais, compatíveis com 
as obrigações globais de estabilidade.

Concretizando essa previsão, os artigos 35.º e seguintes 
da Lei das Finanças Locais estabelecem os tipos e finalida-
des possíveis de endividamento por parte dos municípios 
e o respectivo regime e limites.

O artigo 37.º estabelece o limite ao endividamento lí-
quido municipal nos seguintes termos:

«1 — O montante do endividamento líquido total de 
cada município, em 31 de Dezembro de cada ano, não 
pode exceder 125  % do montante das receitas prove-
nientes dos impostos municipais, das participações do 
município no FEF, da participação no IRS, da derrama 
e da participação nos resultados das entidades do sector 
empresarial local, relativas ao ano anterior.»

O artigo 39.º, n.º 2, estabelece o limite ao endividamento 
municipal de médio e longo prazo da seguinte forma:

«2 — O montante da dívida de cada município refe-
rente a empréstimos a médio e longo prazos não pode 
exceder, em 31 de Dezembro de cada ano, a soma do 
montante das receitas provenientes dos impostos mu-
nicipais, das participações do município no FEF, da 
participação no IRS referida na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 19.º, da participação nos resultados das entidades 
do sector empresarial local e da derrama, relativas ao 
ano anterior.»

Várias normas legais prevêem situações de excepção 
aos limites de endividamento, designadamente os n.os 5, 6 
e 7 do artigo 39.º e o n.º 2 do artigo 61.º da própria Lei das 
Finanças Locais ou os artigos 27.º da Lei n.º 67 -A/2007, 
de 31 de Dezembro, e 51.º, n.º 1, da Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de Dezembro.

Nalguns casos a excepção só opera se houver um despa-
cho favorável do Ministro das Finanças, o qual, nos termos 
do n.º 6 do artigo 39.º da Lei das Finanças Locais, deve ter 
em consideração «o nível existente (16) de endividamento 
global das autarquias locais».

No que se reporta à autorização dos instrumentos con-
cretamente geradores de endividamento, o n.º 6 do ar-
tigo 38.º da referida Lei estabelece:

«6 — O pedido de autorização à assembleia mu-
nicipal para a contracção de empréstimos de médio e 
longo prazos é obrigatoriamente acompanhado […] de 
mapa demonstrativo da capacidade de endividamento 
do município.»

O artigo 92.º da Lei de Enquadramento Orçamental 
estabelece que o incumprimento das regras e procedimen-
tos relativos à estabilidade orçamental constitui sempre 
uma circunstância agravante da inerente responsabilidade 
financeira, que ao Tribunal de Contas compete apurar, 
para além de poder conduzir à suspensão ou redução de 
transferências financeiras do Estado.

Efectivamente, a LOPTC comete ao Tribunal de Contas 
várias obrigações de controlo nesta matéria, tipificando, no 
seu artigo 65.º, n.º 1, alínea f), a ultrapassagem dos limites 
legais da capacidade de endividamento como uma infrac-
ção geradora de responsabilidade financeira de natureza 
sancionatória.

Por outro lado, nos termos do n.º 2 do artigo 37.º e do 
n.º 3 do artigo 39.º da Lei das Finanças Locais, quando um 
município não cumpra os limites referidos deve reduzir em 
cada ano subsequente pelo menos 10  % do montante que 
excede o limite até que ele seja cumprido.

E de acordo com o n.º 4 do artigo 5.º da mesma Lei, a 
violação do limite de endividamento líquido, previsto para 
cada município no n.º 1 do artigo 37.º, origina uma redução 
no mesmo montante das transferências orçamentais devidas 
no ano subsequente pelo subsector Estado.

O artigo 50.º da Lei das Finanças Locais, bem como os 
artigos 62.º e 63.º do Decreto -Lei n.º 41/2008, de 10 de 
Março, estabeleceram ainda deveres de informação dos 
municípios para com o Governo e para com as Direcções-
-Gerais do Orçamento e das Autarquias Locais, em matéria 
de endividamento autárquico, em que se inclui informação 
trimestral sobre os empréstimos contraídos e informação 
sobre os montantes de endividamento, designadamente 
para efeitos de determinação da ultrapassagem dos limites 
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de endividamento e aplicação das reduções previstas no 
n.º 4 do artigo 5.º da Lei das Finanças Locais.

III.4 — Do momento relevante para aferição da obser-
vância dos limites ao endividamento municipal:

a) Conforme se refere no n.º 1 do artigo 37.º e no n.º 2 do 
artigo 39.º da Lei das Finanças Locais, acima transcritos, a 
31 de Dezembro de cada ano é aferida a observância dos 
limites ao endividamento líquido total de cada município 
e ao montante da dívida de cada município referente a 
empréstimos a médio e longo prazo, considerando -se a 
situação existente nesse dia e comparando -a com o mon-
tante das receitas percebidas no ano anterior.

É a situação verificada nesse dia que determina o parâ-
metro das reduções determinadas nos n.os 2 do artigo 37.º e 
3 do artigo 39.º, os cálculos efectuados pela Direcção -Geral 
das Autarquias Locais, nos termos do artigo 63.º do Decreto-
-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março, ou 71.º do Decreto -Lei 
n.º 69 -A/2009, de 24 de Março, e o montante da eventual 
redução nas transferências orçamentais determinada pelo 
n.º 4 do artigo 5.º da Lei das Finanças Locais.

E é assim porque é esse o dia que marca o encerramento 
do ano económico, que referencia a apresentação das contas 
anuais e que determina o reporte dos défices orçamentais, 
nomeadamente perante a União Europeia (17).

Resulta, então, deste regime que, para esses efeitos, 
será indiferente que o município não tenha respeitado 
as proporções referidas nos n.os 1 do artigo 37.º e 2 do 
artigo 39.º da Lei das Finanças Locais noutros dias do 
ano, desde que cumpra com essas proporções no fecho 
do ano económico.

b) Deve, então, considerar -se que o controlo dos limites 
de endividamento municipal supõem uma avaliação que só 
pode ocorrer no final de cada ano, como se fez no Acórdão 
fundamento?

Se assim for, isso significa que o problema do excesso 
dos limites de endividamento nunca se pode colocar nem 
detectar em sede de fiscalização prévia, porque esta apre-
ciação é limitada à apreciação da legalidade de um acto 
ou contrato concreto e determinado, no momento em que 
é praticado e apreciado. E porque, como se referiu no 
Acórdão fundamento, só com os elementos contabilísticos 
aferidos a 31 de Dezembro de cada ano se pode ter a certeza 
jurídica de que um município excedeu os seus limites de 
endividamento.

Poderá argumentar -se em favor desta tese que o con-
trolo financeiro não é inviabilizado, uma vez que é sempre 
possível ao Tribunal de Contas apreciar a situação de en-
dividamento dos municípios em 31 de Dezembro de cada 
ano, em sede de verificação das suas contas anuais e em 
auditorias de controlo sucessivo, podendo aplicar sanções 
pela «ultrapassagem dos limites legais da capacidade de 
endividamento», nos termos do artigo 65.º, n.º 1, alínea f), 
e n.º 2 da LOPTC.

E que, como já vimos, a inobservância do limite de endi-
vidamento líquido origina a aplicação de sanções específi-
cas de redução das transferências do Estado e a constituição 
em obrigações de redução nos anos seguintes.

Quis, então, o legislador, ao contemplar um quadro 
sancionatório específico, afirmar que a fiscalização prévia 
da legalidade dos contratos de empréstimo, enquanto actos 
de que resulta o aumento da dívida dos municípios, não 
constitui um meio processual adequado de controlo dos 
limites ao endividamento municipal?

Essa conclusão, resultando de uma interpretação li-
teral simples das normas contidas nos referidos n.os 1 do 

artigo 37.º e 2 do artigo 39.º da Lei das Finanças Locais, 
ignora, no entanto, outros comandos legais vigentes;

c) Como concluímos acima no ponto III.2, o legislador 
referiu expressamente que o Tribunal de Contas deve, na 
fiscalização prévia dos actos de que resulte o aumento da 
dívida pública fundada das autarquias, assegurar a verifi-
cação da observância dos limites de endividamento.

Constatando -se que, em relação aos demais actos su-
jeitos a visto, o legislador apenas referiu que o Tribunal 
deve verificar a sua conformidade com a lei e o cabimento 
dos respectivos encargos em verba orçamental própria, 
aquela especificação não pode ter -se por irrelevante nem 
por eliminada em virtude de estar prevista no âmbito da 
fiscalização sucessiva e da responsabilização financeira.

Ao invés, e na linha do que se estabelece no n.º 3 do 
artigo 46.º da LOPTC (18), consideramos que aquilo que o 
legislador pretendeu foi que a verificação da observância 
dos limites de endividamento também fosse feita e fosse 
sempre feita em sede de fiscalização prévia.

Como acima concluímos, a 1.ª Secção do Tribunal de 
Contas, tem, em sede de fiscalização prévia, não apenas 
a possibilidade, mas o dever legal expresso de fiscalizar 
o cumprimento dos limites ao endividamento municipal.

Ora, por força do n.º 3 do artigo 9.º do Código Civil, 
temos de presumir que o legislador não consagrou solu-
ções absurdas.

E absurda seria a solução de incumbir expressamente o 
Tribunal de Contas de verificar o cumprimento dos limites 
ao endividamento municipal na fiscalização prévia dos 
contratos de empréstimo outorgados pelos municípios e, 
simultaneamente, determinar que esses limites só podem 
ser aferidos, com a denominada certeza jurídica, num único 
momento do ano, incompatível com o tempo próprio dessa 
fiscalização prévia.

Como absurdo seria considerar que o legislador quis que 
o Tribunal de Contas concedesse o visto numa hipótese de 
forte e séria probabilidade de excesso de endividamento 
líquido, viabilizando um irremediável aumento desse en-
dividamento, para mais tarde vir sancionar o responsável 
pelo acto que antes viabilizou.

Ou mais absurdo ainda, inviabilizar, pela concessão do 
visto, a responsabilização financeira a posteriori, permi-
tindo que o responsável invoque que o excesso de endi-
vidamento decorreu de um acto visado pelo Tribunal de 
Contas, o que o constituiu na convicção da sua legalidade 
financeira, assim criando uma legítima causa de exclusão 
da sua culpa na prática do ilícito financeiro tipificado no 
artigo 65.º, n.º 1, alínea f), da LOPTC.

Para além de absurda, esta solução permitiria, com o 
aval do Tribunal de Contas, aquilo que a lei quis preci-
samente prevenir com as normas cuja aplicação está em 
causa: o endividamento excessivo dos municípios.

Ora, como refere José de Oliveira Ascensão (19), a pro-
pósito do elemento teleológico da interpretação da lei, todo 
o direito é finalista, toda a norma existe para atingir fins, 
devendo ser -lhe dada a interpretação adequada à realização 
da finalidade proposta.

Sendo a conclusão referida na alínea anterior incompa-
tível com a realização do fim pretendido pelo legislador, 
deve a mesma ser afastada.

d) Importa, pois, descortinar a solução acertada que, 
sem deixar de ter correspondência na lei, tenha, nome-
adamente, em conta a unidade do sistema jurídico (cf. o 
referido artigo 9.º do Código Civil).
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Do regime exposto no ponto III.3 e de outras normas 
legais referentes ao crédito municipal, retiramos que, para 
além da aferição feita a 31 de Dezembro de cada ano, 
há outros momentos em que a própria lei determina que 
seja tido em conta o nível de endividamento existente, 
designadamente:

Prevendo um reporte trimestral ao Governo sobre os 
empréstimos contraídos (artigo 50.º, n.º 3, da Lei das Fi-
nanças Locais);

Estabelecendo que o Ministro das Finanças deve ter 
em conta a situação existente de endividamento ao deci-
dir autorizar excepções aos limites (artigo 39.º, n.º 6, da 
mesma Lei);

Fixando como pressuposto dos empréstimos para sa-
neamento financeiro que o resultado da operação não au-
mente o endividamento líquido do município (artigo 40.º, 
n.º 1).

Ora, também no que aos concretos contratos de em-
préstimo diz respeito, o n.º 6 do artigo 38.º da referida Lei 
determina, como já acima se referenciou, que:

«6 — O pedido de autorização à assembleia mu-
nicipal para a contracção de empréstimos de médio e 
longo prazos é obrigatoriamente acompanhado […] de 
mapa demonstrativo da capacidade de endividamento 
do município.»

Nos termos do artigo 53.º, n.º 2, alínea d), da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, compete à Assembleia Mu-
nicipal aprovar ou autorizar a contratação de empréstimos 
municipais, resultando do transcrito n.º 6 do artigo 38.º da 
Lei das Finanças Locais que só o deve fazer se for demons-
trada a capacidade de endividamento do município.

Este preceito legal contém, assim, a regra de que a con-
tracção de um empréstimo de médio e longo prazo só pode 
ser autorizada, e, portanto, ocorrer, se existir capacidade 
de endividamento do município para tal.

Ora, é manifesto que só existe capacidade de endivida-
mento de um município para contrair um empréstimo se 
a contracção desse empréstimo couber nos limites legais 
de endividamento (20).

Conclui -se, assim, que, nos termos da lei, a aferição 
dos limites legais de endividamento deve ser feita, não 
apenas a 31 de Dezembro de cada ano, mas também em 
vários outros momentos e, em especial, no momento da 
autorização de cada concreto contrato de empréstimo de 
médio e longo prazo.

A determinação legal de que cada contrato de emprés-
timo deve caber na capacidade de endividamento do mu-
nicípio é, então, a regra expressa que se articula e que 
operacionaliza o dever legal do Tribunal de Contas de 
verificar, em fiscalização prévia, o cumprimento dos li-
mites ao endividamento municipal.

e) Resta, então, determinar como é que se pode demons-
trar que um município tem capacidade de endividamento 
para contrair um empréstimo.

As decisões tomadas pela 1.ª Secção deste Tribunal, 
nomeadamente no Acórdão fundamento e no Acórdão 
recorrido, as declarações de voto neles proferidas e os 
pareceres do Ministério Público apontam várias hipóteses.

De acordo com essas hipóteses, poderia concluir -se que 
um município tem capacidade de endividamento para a 
contracção de um empréstimo quando:

i) Se apure, de modo definitivo, a observância dos li-
mites de endividamento, o que só poderia ser feito no dia 
31 de Dezembro do ano em curso;

ii) Não tenha tido, no final do ano económico anterior, 
excesso de endividamento;

iii) Considerando o aumento da dívida resultante do 
empréstimo e outras situações financeiramente relevantes, 
se demonstre que o município irá respeitar, no final do ano 
em curso, os limites de endividamento;

iv) No momento da contracção do empréstimo, o nível 
de endividamento do município, considerando já o aumento 
da dívida resultante do empréstimo em causa, se contenha 
nos limites de endividamento para o ano em curso;

v) No momento da apreciação do empréstimo pelo Tri-
bunal de Contas, o nível de endividamento do município, 
considerando já o aumento da dívida resultante do emprés-
timo em causa, se contenha nos limites de endividamento 
para o ano em curso.

Apreciemos a adequabilidade de cada uma desta 
hipóteses.

f) Deve considerar -se que um município tem sempre ca-
pacidade de endividamento para contrair um empréstimo, 
a não ser eventualmente no preciso dia 31 de Dezembro 
do ano em curso, porque nunca se consegue provar, com 
segurança jurídica, a não ser nesse dia, se vai ou não vai 
cumprir os limites de endividamento?

De acordo com este entendimento, a Assembleia Mu-
nicipal deveria sempre autorizar o aumento da dívida do 
município, e o Tribunal de Contas deveria sempre conceder 
o correspondente o visto, independentemente da situação 
financeira municipal, a não ser que as decisões fossem 
tomadas no exacto dia 31 de Dezembro.

Já vimos acima que esta solução é absurda e incom-
patível com os fins visados pela lei, estando, pois, fora 
de causa.

g) Deve, outrossim, considerar -se que um município 
tem, ou não, capacidade de endividamento para contrair 
um empréstimo consoante tenha respeitado, ou excedido, 
os limites de endividamento no final do ano económico 
anterior?

Nesse sentido, a evolução da situação até ao momento 
da contracção desse empréstimo deve ser considerada 
irrelevante?

O respeito ou desrespeito pelos limites de endivida-
mento, constatado no final de um dado exercício econó-
mico, é, sem dúvida, uma certeza jurídica, constituindo o 
excesso uma ilegalidade, à qual correspondem possíveis 
sanções, como já vimos.

Mas é possível que os níveis de endividamento evo-
luam durante o ano subsequente. Nomeadamente, uma 
situação em que se verificou excesso de endividamento 
em 31 de Dezembro pode evoluir positivamente nos meses 
seguintes.

Se assim for, em termos de o nível de endividamento 
entretanto atingido permitir o aumento da dívida resultante 
do empréstimo com respeito pelos limites do ano em curso, 
não vemos porque razão há -de impedir -se o município 
de contrair a dívida, já que esse acto não constitui um 
risco para o cumprimento desses limites no fim do ano 
em curso.

Acresce que ignorar a relevância dessa evolução cor-
responderia a fixar uma sanção para a violação dos limites 
de endividamento que a lei não prevê. Efectivamente, 
este entendimento conduziria a que uma autarquia que 
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excedesse o limite de endividamento em 31 de Dezembro 
de um dado ano estaria impedida de contrair empréstimos 
para investimentos durante todo o ano seguinte, mesmo que 
melhorasse significativamente a sua situação financeira. 
Ora, este tipo de sanção não está prevista na lei a não ser 
em caso de incumprimento de um plano de saneamento 
financeiro (21), não nos parecendo que deva decorrer da 
interpretação das normas que nos ocupam.

h) Deve, então, considerar -se que um município tem 
capacidade de endividamento para contrair um emprés-
timo quando demonstre que a evolução da sua situação 
financeira durante o ano em curso, incluindo o aumento 
da dívida resultante da contracção do empréstimo em apre-
ciação, lhe vai permitir cumprir, no encerramento do ano 
económico em referência, os limites de endividamento?

Esta posição faz apelo, como se referiu no Acórdão 
fundamento, a um juízo de probabilidade.

É certo que não será um juízo qualquer.
O mapa demonstrativo da capacidade de endividamento 

do município requerido pela lei não pode ser uma estima-
tiva infundada. Tem de basear -se em dados contabilísticos 
e em compromissos assumidos e comprovados de receita 
e despesa.

Tratar -se -á, pois, de um documento previsional.
Ora a conformidade dos actos sujeitos a fiscalização 

prévia com documentos previsionais tem relevância ju-
rídica expressa.

Têm mera natureza previsional os orçamentos anuais, 
os planos plurianuais de investimentos ou os planos de 
saneamento ou reequilíbrio financeiro. Enquanto previsões 
financeiras, a sua efectiva realização só será confirmada 
no final dos exercícios económicos em causa.

No entanto, e apesar dessa sua natureza, a lei prevê que 
a desconformidade dos actos com documentos previsionais 
possa ser fundamento de recusa de visto.

Veja -se, designadamente, a questão do cabimento 
orçamental.

A lei estabelece expressamente, na alínea b) do n.º 3 do 
artigo 44.º da LOPTC, que constitui fundamento de recusa 
de visto a assunção de encargos sem cabimento em verba 
orçamental própria.

Ora, esta verba orçamental decorre de receita que é uma 
mera previsão, que se pode concretizar ou não, fundando-
-se, então, no caso, a concessão ou a recusa de visto num 
juízo de probabilidade e não de certeza.

Importa, no entanto, ponderar se haverá melhor solução.
i) Deverá, em alternativa, considerar -se que um mu-

nicípio tem capacidade de endividamento para contrair 
um empréstimo quando demonstre que o nível do seu 
endividamento, à data da contracção desse empréstimo, 
respeita os respectivos limites legais?

Esta hipótese dá resposta às várias preocupações em 
causa.

Em primeiro lugar, é compatível com a operacionali-
zação do disposto no n.º 2 do artigo 44.º da LOPTC, que 
manda verificar, em sede de fiscalização prévia, a obser-
vância dos limites de endividamento.

Por outro lado, tem correspondência com o estabele-
cido no n.º 6 do artigo 38.º da Lei das Finanças Locais, 
quando este faz depender a contracção dos empréstimos da 
existência de capacidade de endividamento do município, 
oferecendo -lhe a devida concretização.

Está também de acordo com a jurisprudência da 1.ª Sec-
ção deste Tribunal, na parte em que tem entendido que 

deve atender -se ao regime e aos factos vigentes à data da 
contratação dos empréstimos (22).

Permite, ainda, que a decisão do Tribunal de Contas, em 
sede de fiscalização prévia, assente numa certeza jurídica 
e não num juízo de probabilidade.

Trata -se de uma solução que garante o efectivo controlo 
do endividamento municipal, em realização da finalidade 
prosseguida pela lei, dando, ainda assim, relevância à evo-
lução verificada nos níveis de endividamento ao longo do 
ano. Desta forma compatibiliza a necessidade de controlo 
com a indispensável flexibilidade da gestão financeira.

E, por último, é uma solução que favorece a coerência 
das várias intervenções possíveis do Tribunal de Contas 
nesta matéria, permitindo que fiscalização prévia, fisca-
lização concomitante e sucessiva e responsabilização fi-
nanceira convirjam no sentido de assegurar uma efectiva 
observância dos limites de endividamento.

É, pois, a interpretação mais acertada.
j) Fica prejudicada a hipótese referida na alínea e), su-

balínea v), em virtude de aquela que acabámos de referir 
ter mais aderência ao estipulado no n.º 6 do artigo 38.º da 
Lei das Finanças Locais.

III.5 — Do fundamento para a recusa de visto. — Im-
porta, agora, analisar se o facto de, na data de contracção 
do empréstimo, o município não ter capacidade de endivi-
damento para o efeito (ou seja, de, nessa data, o seu nível de 
endividamento, incluída a dívida resultante do empréstimo, 
exceder o limite legal) constitui fundamento de recusa de 
visto ao correspondente contrato de empréstimo.

A falta de capacidade de endividamento para a contrac-
ção do empréstimo constitui uma ilegalidade, por incum-
primento de um dos pressupostos dessa contracção, o qual, 
como vimos, está estabelecido na parte final do n.º 6 do 
artigo 38.º da Lei das Finanças Locais.

Tal norma deve ser considerada como financeira, por in-
tegrar um dos diplomas fundamentais do direito financeiro 
aplicável às autarquias locais (a Lei das Finanças Locais) 
e por tutelar, de forma principal, o interesse financeiro 
público de prevenir o endividamento ilegal e excessivo 
dos municípios.

A violação de normas financeiras constitui fundamento 
de recusa de visto, nos termos da alínea b) do n.º 3 do 
artigo 44.º da LOPTC.

Devem fazer -se a este respeito algumas precisões.
Em primeiro lugar, que a ilegalidade verificada é a con-

tracção do empréstimo sem que se verifique a capacidade 
de endividamento do município para tal, e não a violação 
consumada do limite de endividamento.

A violação dos limites de endividamento, enquanto 
tal, deve ser apreciada noutro momento e noutras sedes, 
designadamente em acções de fiscalização sucessiva ou 
de responsabilização financeira.

Nessa medida, e no âmbito dos processos de fiscalização 
prévia, o preceito legal violado não é directamente o n.º 1 
do artigo 37.º, no caso do limite de endividamento líquido, 
ou o n.º 2 do artigo 39.º, no caso do limite para a dívida 
referente a empréstimos a médio e longo prazo, mas sim 
o n.º 6 do artigo 38.º da Lei das Finanças Locais.

Para aferir da capacidade de endividamento referida 
neste preceito, há obviamente que recorrer aos critérios 
estabelecidos nos artigos 36.º, 37.º, n.º 1, e 39.º, n.º 2, 
daquela Lei, mas, por imperativo do n.º 6 do artigo 38.º, 
esses critérios devem ser aplicados com referência à data 
da contratação dos empréstimos.
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Refira -se também que não se pode deixar de ter em 
conta o nível verificado de endividamento no final do ano 
económico anterior, nomeadamente como ponto de partida 
da evolução verificada até ao momento em análise e da 
respectiva sustentabilidade.

Por outro lado, importa precisar que, como referimos no 
ponto III.3, o empréstimo público é um acto que obedece 
a autorizações e vinculações legais.

Consequentemente, sendo a capacidade de endivida-
mento um dos pressupostos legais da contracção dos em-
préstimos, basta a circunstância de esse pressuposto não 
estar suficientemente demonstrado para se verificar a 
ilegalidade fundamento da recusa de visto.

Não se torna, pois, necessário apurar qualquer certeza 
jurídica quanto à violação dos limites de endividamento 
a 31 de Dezembro do ano em causa.

A mesma, se vier a ocorrer, constitui uma outra violação 
de lei.

IV — Da decisão recorrida

Nos termos do n.º 2 do artigo 770.º do Código do Pro-
cesso Civil, subsidiariamente aplicável, em recurso ex-
traordinário para fixação de jurisprudência a decisão que 
verifique a existência da contradição jurisprudencial revoga 
o acórdão recorrido e substitui -o por outro em que se decide 
a questão controvertida.

No mesmo sentido, o n.º 5 do artigo 53.º do Regula-
mento Interno do Tribunal de Contas, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 162, de 14 de Julho de 1999, 
estabelece que «o acórdão final que fixar jurisprudência 
decidirá, em conformidade, da procedência do recurso 
quanto à decisão recorrida».

Sendo certo que, tal como se refere no n.º 3 do referido 
artigo 770.º do Código do Processo Civil, a decisão que 
resolve o conflito não afecta qualquer sentença anterior 
à que tenha sido impugnada, a lei determina, no entanto, 
que ela tenha eficácia no processo em que o recurso foi 
interposto.

Importa, de qualquer modo, precisar que essa eficácia é 
limitada ao âmbito da jurisprudência fixada, não devendo 
ser considerados quaisquer outros aspectos, uma vez que 
o recurso extraordinário para fixação de jurisprudência se 
destina tão -só a resolver um conflito jurisprudencial, não 
devendo ser transformado em mais um recurso ordinário 
(23).

Vejamos, então, se e de que forma deve ser revista a 
decisão proferida no Acórdão recorrido (24).

Consta do ponto I.5 deste Acórdão que o Ministério 
Público, recorrente neste recurso, se pronunciou no sen-
tido da prevalência dos fundamentos de recusa do visto 
constantes do Acórdão recorrido.

Conforme se concluiu no ponto anterior, a capacidade de 
endividamento de um município deve aferir -se ao momento 
da contracção do empréstimo.

Como se explicitou no ponto II.3, no Acórdão recorrido 
concluiu -se que do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 44.º 
da LOPTC e nos n.os 2 e 6 do artigo 39.º, no n.º 1 do ar-
tigo 37.º e no n.º 6 do artigo 38.º da Lei das Finanças Locais 
se retira, em nome da certeza, que um empréstimo, no 
momento da sua contracção, tem de respeitar os limites 
de endividamento — de «empréstimos de médio e longo 
prazo» e de «endividamento líquido» — da autarquia.

E, por esse Acórdão, recusou -se o visto aos contratos 
em análise, por, em relação ao contrato registado sob o 
n.º 962/08, existir um outro fundamento de recusa de visto, 

e por, em relação ao contrato registado sob o n.º 957/08, 
o montante do empréstimo não caber na margem de en-
dividamento líquido apurada pelo recorrente nas suas 
alegações.

Da interpretação que defendemos não decorre, pois, 
qualquer alteração ao sentido da decisão tomada na decisão 
recorrida, o que, de resto, corresponde também ao pedido 
do recorrente.

V — Decisão

Assim, pelos fundamentos expostos, acordam os juízes 
do Tribunal de Contas, em plenário geral, em:

a) Fixar a seguinte jurisprudência:

«1 — A contracção pelos municípios de empréstimos 
a médio e longo prazo para aplicação em investimentos 
pressupõe a demonstração de que os mesmos têm capa-
cidade de endividamento para o efeito, como resulta do 
disposto no n.º 6 do artigo 38.º da Lei n.º 2/2007, de 15 
de Janeiro, rectificada pela Declaração de Rectificação 
n.º 14/2007, publicada no Diário da República de 15 de 
Fevereiro de 2007, e alterada pelas Leis n.os 22 -A/2007, 
de 29 de Junho, e 67 -A/2007, de 31 de Dezembro.

2 — A referida capacidade de endividamento é cal-
culada com base nos critérios estabelecidos nos arti-
gos 36.º, 37.º, n.º 1, e 39.º, n.º 2, da mesma Lei, com 
referência à data da contracção dos empréstimos.

3 — A falta de demonstração dessa capacidade de 
endividamento constitui fundamento de recusa de visto 
aos contratos, nos termos da alínea b) do n.º 3 do ar-
tigo 44.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, com as 
alterações introduzidas pelas Leis n.os 87 -B/98, de 31 
de Dezembro, 1/2001, de 4 de Janeiro, 55 -B/2004, de 
30 de Dezembro, 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, 
de 13 de Agosto.»

b) Confirmar o Acórdão recorrido, por a decisão nele 
proferida ser conforme com a jurisprudência ora fixada.

Não são devidos emolumentos nos termos do ar-
tigo 20.º do Regime Jurídico dos Emolumentos do Tribu-
nal de Contas, anexo ao Decreto -Lei n.º 66/96, de 31 de 
Maio.

Publique -se na 1.ª série do Diário da República, nos 
termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 98/97, na redacção 
da Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto.

(1) Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, rectificada pela Declaração de 
Rectificação n.º 14/2007, publicada no Diário da República de 15 de 
Fevereiro de 2007, e alterada pelas Leis n.os 22 -A/2007, de 29 de Junho, 
e 67 -A/2007, de 31 de Dezembro. V. também o artigo 51.º, n.os 3 e 4, da 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro.

(2) Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.os 87 -B/98, de 31 de Dezembro, 1/2001, de 4 de Janeiro, 
55 -B/2004, de 30 de Dezembro, 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, 
de 13 de Agosto.

(3) Acórdão n.º 112/08 —  26 de Setembro de 2008 — 1.ª S/SS.
(4) Excesso de € 2 054 838,47, representando, só esse excesso, cerca 

de 27  % da receita municipal relevante de 2007.
(5) Sublinhado nosso.
(6) Sublinhados nossos.
(7) Sublinhado nosso.
(8) Excesso de € 1 804 460,86, representando, só esse excesso, cerca 

de 31  % da receita municipal relevante de 2007.
(9) Sublinhado nosso.
(10) Sublinhado nosso.
(11) Montante actualmente fixado em € 350 000,00, pelo artigo 159.º da 

Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro.
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(12) António L. de Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Finan-
ceiro, Almedina, 4.ª ed., 11.ª reimpressão, p. 102

(13) Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, alterada pela Lei Orgânica 
n.º 2/2002, de 28 de Agosto, pela Lei n.º 23/2003, de 2 de Julho, e pela 
Lei n.º 48/2004, de 24 de Agosto.

(14) Aprovado pelo Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 22 de Fevereiro, com 
as alterações constantes da Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, do Decreto-
-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, do Decreto -Lei n.º 84 -A/2002, de 
12 de Abril, e da Lei n.º 60 -A/2005, de 30 de Dezembro.

(15) Idem, pp. 112 e 113.
(16) Sublinhado nosso.
(17) Atente -se, nomeadamente, ao referido no n.º 1 do artigo 5.º da 

Lei das Finanças Locais: «A coordenação das finanças dos municípios 
e das freguesias com as finanças do Estado tem especialmente em 
conta o desenvolvimento equilibrado de todo o País e a necessidade 
de atingir os objectivos e metas orçamentais traçados no âmbito das 
políticas de convergência a que Portugal se tenha obrigado no seio da 
União Europeia.»

(18) «3 — O Tribunal e os seus serviços de apoio exercem as respec-
tivas competências de fiscalização prévia de modo integrado com as 
formas de fiscalização concomitante e sucessiva.»

(19) In José de Oliveira Ascensão, O Direito, Introdução e Teoria 
Geral, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 363.

(20) A própria lei estabelece a correspondência entre os dois concei-
tos. Nos preceitos em análise e, ainda, no artigo 65.º, n.º 1, alínea f), 
da LOPTC, quando se fala em «ultrapassagem dos limites legais da 
capacidade de endividamento».

(21) Cf. artigo 40.º, n.º 5, alínea a), da Lei das Finanças Locais.
(22) V., entre outros, os Acórdãos n.os 4/06 — 9 de Janeiro de 

2006 — 1.ª S/SS, 275/06 — 10 de Agosto — 1.ª S/SS, 326/2006 — 7 
de Novembro de 2006 — 1.ª S/SS, 45/06 — 4 de Julho — 1.ª S/PL, e 
56/06 — 22 de Novembro — 1.ª S/PL.

(23) Cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Setembro 
de 1996.

(24) E não a constante do Acórdão fundamento.

Lisboa, 25 de Maio de 2009. — Helena Abreu Lopes 
(relatora) — José Luís Pinto Almeida — António Mira 
Crespo — Alberto Fernandes Brás — Carlos More-
no — João Figueiredo — Manuel Freitas Pereira — Raul 
Correia Esteves — Carlos Morais Antunes — António 
Fonseca da Silva — Eurico Pereira Lopes — Nuno Lobo 
Ferreira — Manuel Mota Botelho — José Monteiro da 
Silva — João Ferreira Dias — António Santos Soares (com 
voto vencido anexo) — António Santos Carvalho (com 
declaração anexa). — O Presidente, Guilherme d’Oliveira 
Martins. — O Procurador -Geral -Adjunto, Jorge Leal.

Voto de vencido

Recurso extraordinário n.º 01/2009

Votei vencido quanto ao entendimento constante do 
n.º 2 da parte decisória, onde se menciona que a capaci-
dade de endividamento é calculada com base nos critérios 
estabelecidos nos artigos 36.º, 37.º, n.º 1, e 39.º, n.º 2, da 
Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, com referência à data da 
contracção dos empréstimos.

Ou seja, a minha discordância assenta, fundamental-
mente, na definição do momento relevante para o cálculo 
da capacidade de endividamento dos municípios.

As razões da minha discordância, quanto a esse ponto, 
são, essencialmente, as seguintes:

1 — A Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 
Locais — LFL) trata, nos seus artigos 37.º e 39.º, o limite 
do endividamento líquido municipal e o limite geral dos 
empréstimos dos municípios, respectivamente.

2 — No que concerne ao limite do endividamento lí-
quido municipal, e mais propriamente, ao momento da sua 
aferição, estabelece no seu artigo 37.º, n.º 1, o seguinte:

«Artigo 37.º
Limite do endividamento líquido municipal

1 — O montante do endividamento líquido total de 
cada município, em 31 de Dezembro de cada ano (1), 
não pode exceder 125 % do montante das receitas pro-
venientes dos impostos municipais, das participações do 
município no FEF, da participação no IRS, da derrama 
e da participação nos resultados das entidades do sector 
empresarial local, relativas ao ano anterior.»

3 — Por seu turno, quanto ao limite geral dos emprés-
timos dos municípios, e, designadamente, quanto ao mo-
mento da sua aferição, o artigo 39.º, do citado diploma 
legal, distingue, por um lado, os empréstimos a curto prazo 
e de aberturas de crédito (n.º 1) e, por outro, os empréstimos 
de médio e longo prazos (n.º 2).

3.1 — Relativamente ao limite dos empréstimos de curto 
prazo e de aberturas de crédito e ao momento da sua afe-
rição, estabelece o n.º 1 deste artigo 39.º o seguinte:

«Artigo 39.º
Limite geral dos empréstimos dos municípios

1 — O montante dos contratos de empréstimos a 
curto prazo e de aberturas de crédito não pode exce-
der, em qualquer momento do ano, (2) 10  % da soma 
do montante das receitas provenientes dos impostos 
municipais, das participações do município no FEF e 
da participação no IRS referida na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 19.º da derrama e da participação nos resultados 
das entidades do sector empresarial local, relativas ao 
ano anterior.»

3.2 — Já no que se refere ao limite dos empréstimos de 
médio e longo prazos e ao momento da sua aferição, dispõe 
o n.º 2 do citado artigo 39.º da Lei n.º 2/2007 o seguinte:

«Artigo 39.º
[...]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — O montante da dívida de cada município refe-

rente a empréstimos a médio e longo prazos não pode 
exceder, em 31 de Dezembro de cada ano (3), a soma 
do montante das receitas provenientes dos impostos 
municipais, das participações do município no FEF, da 
participação no IRS referida na alínea c) do artigo 19.º, 
da participação nos resultados das entidades do sec-
tor empresarial local e da derrama relativas ao ano 
anterior.»

4 — Do que se acaba de dizer logo resulta que o le-
gislador, nos normativos atrás referidos, estabeleceu os 
momentos a que deve reportar -se o apuramento dos limites 
do endividamento municipal.

Ora, como se viu, apenas quanto ao limite dos emprés-
timos de curto prazo e das aberturas de crédito, é que 
o legislador da LFL estipulou que o seu apuramento é 
efectuado em qualquer momento do ano.

Quanto aos outros limites de endividamento, o mesmo 
legislador, inequivocamente, estabeleceu que a sua aferição 
era efectuada com reporte a 31 de Dezembro de cada ano.

É que, além do mais, não se poderá olvidar que, quando 
um município exceda, em 31 de Dezembro de cada ano, 
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o limite do endividamento líquido total, bem como o 
montante da dívida referente a empréstimos de médio e 
longo prazos, terá de reduzir em cada ano subsequente, 
pelo menos 10  % do montante que excede o seu limite de 
endividamento líquido e o seu limite de empréstimos, de 
harmonia com o que estabelecem os artigos 37.º, n.º 2, e 
39.º, n.º 3, da Lei das Finanças Locais.

Assim sendo, a nosso ver, o apuramento do limite do 
endividamento líquido municipal tem que ser efectuado, 
em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 37.º 
da LFL, em 31 de Dezembro de cada ano e não em outro 
momento do ano, designadamente, na data da contracção 
do empréstimo, como resulta da decisão que fez venci-
mento.

Mas, para a situação ora em causa, perguntar -se -á: em 
31 de Dezembro de que ano?

A tal questão apenas poderá responder -se, segundo pen-
samos, que será em 31 de Dezembro do ano anterior ao da 
contratação do empréstimo.

Na verdade, o apuramento daquele limite não pode ser 
efectuado em 31 de Dezembro do ano em que for contraído 
o empréstimo, uma vez que ainda não ocorreu o encerra-
mento do ano económico, e, portanto, não será possível 
saber o nível de endividamento municipal nessa data.

Na data da contratação do empréstimo apenas se po-
derão fazer previsões — falíveis como são todas as 
previsões — quanto à observância do aludido limite de 
endividamento.

Entendemos, todavia, que não poderá deixar de se ter em 
conta uma eventual evolução positiva do nível de endivi-
damento líquido, que possa ocorrer entre 31 de Dezembro 
do ano anterior e a data em que é contratado o empréstimo.

Neste caso, e como se refere no Acórdão, ignorar a re-
levância da evolução da situação financeira do município, 
corresponderia a fixar uma sanção para a violação dos 
limites de endividamento que a lei não prevê, relativamente 
ao tipo de empréstimos a que nos vimos a reportar.

Numa tal situação, e perante a demonstração cabal de 
que, na data da contracção do empréstimo, estava ultra-
passado o excesso de endividamento líquido apresentado 
em 31 de Dezembro do ano anterior, não se evidenciariam 
razões que, deste ponto de vista, inviabilizassem a con-
tracção de tal empréstimo.

Este entendimento, que supõe uma interpretação prospec-
tiva da lei, ou, na esteira de Jorge Miranda, (4) uma interpreta-
ção em que, na dúvida, os direitos devem prevalecer sobre as 
restrições, permitiria superar os efeitos negativos que decor-
reriam da rígida aplicação do artigo 37.º, n.º 1, da LFL, acima 
referido. — O Juiz Conselheiro, António Santos Soares.

(1) Itálico nosso.
(2) Itálico nosso.
(3) Itálico nosso.
(4) V. Manual de Direito Constitucional, 4.º, p. 308.

Declaração de voto

O voto favorável não elide, contudo, a dúvida sobre 
se melhor seria sobrepassar uma visão, por assim dizer, 
marcadamente notarial, para se aceitar, sim, a funciona-
lidade de um conceito/critério projectivo, erguido com 
base no ponto de partida da situação em 31 de Dezembro 
do ano transacto e baliza na situação previsível de 31 de 
Dezembro do ano corrente. — O Juiz Conselheiro, António 
Santos Carvalho. 
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