Percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos
de proteção individual
Foi publicado o Despacho n.º 4699/2020 – D.R. n.º 76-A/2020, Série II de 2020-04-18 que determina que a
percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a retalho, de dispositivos médicos e de
equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril,
bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 %.
Nos termos do disposto no artº 2º do aludido diploma, Regra geral de conformidade, o fabrico, importação,
colocação e disponibilização no mercado nacional de DM e de EPI, para efeitos de prevenção do contágio do
SARS -CoV -2, devem obedecer aos procedimentos de avaliação de conformidade com os requisitos de
saúde, segurança e desempenho legalmente exigidos, dos quais resulta a aposição da marcação CE e a
emissão de declaração UE de conformidade.
Lista a que se refere os produtos identificados no Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril
1 — Máscaras cirúrgicas para uso por profissionais de saúde, de uso único e reutilizáveis.
2 — Máscaras cirúrgicas para uso social, de uso único e reutilizáveis.
3 — Semimáscaras de proteção respiratória.
4 — Máscaras com viseira integrada.
5 — Batas cirúrgicas.
6 — Fatos de proteção integral.
7 — Cógulas.
8 — Toucas.
9 — Manguitos.
10 — Proteção de calçado — Cobre -botas.
11 — Proteção de calçado — Cobre -sapatos.
12 — Luvas de uso único.
13 — Óculos de proteção.
14 — Viseiras.
15 — Zaragatoas.
O presente despacho vigora durante o período do estado de emergência.
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