
 

 

N/Ref. 68/12                        Angra do Heroísmo, Março de 2012 

 

Assunto: ALTERAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DAS REGRAS DE PRESCRIÇÃO ELECTRÓNICA DE 
MEDICAMENTOS.  
 

Caro Associado, 

 

Sabia que as receitas manuais de prescrição de medicamentos passam a ser 

validadas através da introdução de um novo modelo de vinhetas? 
 

Leva-se ao seu conhecimento, da publicação da Portaria n.º 46/2012, de 13 de Fevereiro, que 

vem proceder à primeira alteração ao regime jurídico das regras de prescrição electrónica de 

medicamentos. 

 

A Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, veio concretizar este princípio definindo o regime 

jurídico a que devem obedecer as regras de prescrição electrónica de medicamentos. 

 

Não obstante o princípio geral de obrigatoriedade da prescrição se realizar de forma 

electrónica, salvaguardaram-se as situações que pela sua natureza subjectiva ou objectiva, 

dificultam ou impedem o uso da prescrição electrónica, sendo nessas condições restritas e 

carácter excepcional permitida a adopção da receita manual. 

 

Assim, é importante assegurar que para os casos em que a prescrição apenas possa ser feita de 

forma manual, se adoptem os mecanismos e medidas especiais de segurança que garantam a 

integridade do sistema associado à prescrição manual.  

 

Deste modo, as receitas manuais passam a ser validadas através da introdução de um novo 

modelo de vinhetas, emitido pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda. 

 

Com a publicação da presente portaria, são aditados à Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, 

os artigos 7.º A e 7.º B, referentes à validação da receita manual e o modelo de vinhetas, 

respectivamente. 

 

No entanto, chamamos a sua atenção, que a utilização nas receitas manuais dos novos 

modelos de vinhetas aprovados nos termos do disposto no artigo 7.º da Portaria n.º 198/2011, 

de 18 de maio, na redacção dada pelo presente diploma, só será efectuada a partir da data a 



 

 

fixar por despacho do Secretário de Estado da Saúde, mantendo-se até essa data em utilização 

os modelos em uso de vinhetas não numeradas. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma legal que pode ser consultado em 

www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1333124860.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 

 

 


