
 

1. Qual é a entidade responsável pela regulação e fiscalização do 

sector farmacêutico em Angola? 

A entidade responsável pela regulação e fiscalização do sector 

farmacêutico é a Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias 

de      Saúde,      abreviadamente      designada      por      «ARMED», 

um estabelecimento público com personalidade e capacidade jurídicas, 

dotada de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, encarregue 

de desenvolver acções de regulação, regulamentação, orientação, 

licenciamento, fiscalização e controlo das actividades no domínio dos 

medicamentos de uso humano e das tecnologias de saúde, visando 

garantir a sua qualidade, eficácia e segurança. ( artigo 1º do Decreto 

Presidencial nº 136/21 de 1 de Junho ) 

 
2. Existe alguma indústria farmacêutica em Angola? 

A produção de medicamentos em Angola está paralisada desde 2004. 

Apenas duas (2) fábricas de cosméticos e duas (2) de empacotamento 

de dispositivos médicos estão licenciadas pelo Ministério da Saúde 

(segundo dados de Outubro de 2020). 

 
3. Está previsto alguma fonte de financiamento para a implementação 

de uma indústria farmacêutica? 

O investidor deve possuir capital próprio ou projectos de financiamento 

junto a entidades especializadas. 

Reconhecendo a exiguidade dos recursos orçamentais ordinários, que 

podem ser alocados para os Programas Prioritários de Desenvolvimento 

da Indústria Nacional, foram identificadas algumas fontes de 

financiamento ao abrigo do PRODESI que permitam realizar cabalmente 

os planos de investimentos. 

O PRODESI tem como linhas de financiamento os seguintes 

instrumentos: 

a) Recursos remanescentes de linhas de crédito bilateral 

estabelecidas inicialmente para atender ao Programa de 

Investimentos Públicos; 

b) Recursos provenientes do Investimento Directo Estrangeiro; 

c) Fundos de “private equity” do Fundo Soberano de Angola; 

d) Recursos provenientes de mecanismos de contrapartida previstos 

na Lei n.º 20/16, de 29 de Dezembro, que estabelece o Regime 

Jurídico das Contrapartidas. 

e) Outros recursos do mercado financeiro nacional e estrangeiro 

disponíveis, como fundos privados de private equity, 

financiamentos com garantia de geração de créditos de carbono 



com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, entre outras 

naturezas de financiamento existentes; 

f) Recursos oriundos de outras fontes internam e externas de 

financiamento. 

 
4. Estão previstas Zonas específicas para a implementação de 

indústria farmacêutica? 

Foram definidas as Zonas Francas, a Zona Económica Especial e os 

Pólos de Desenvolvimento Industrial, como áreas privilegiadas para a 

implementação de projectos industriais, dentre as quais da indústria 

farmacêutica, com incentivos à produção e apoios institucionais 

estabelecidos pelos regimes especiais destas zonas. 

 
 

 
5. Qual é o custo de implementação de uma fábrica em Angola? 

O custo depende da proposta de financiamento do investidor, feito um 

estudo de viabilidade. 

O projecto de montagem de uma planta para indústria farmacêutica deve 

ter em conta a sua dimensão, linhas de produção previstas e tipo de 

medicamentos/produtos de saúde a serem produzidos, o que determina 

o custo do projecto. 

 
6. Quais os incentivos previstos para o aumento da produção 

nacional? 

A Lei nº 10/21 de 22 de Abril (Lei do Investimento Privado) prevê 

incentivos fiscais, estando também em curso pelo Ministério da 

Economia e Planeamento (MEP), a implementação de políticas com 

vista ao aumento da produção, substituição das importações, 

diversificação das exportações - PRODESI, aprovado pelo Decreto 

Presidencial nº 169/18 de 20 de Julho. 

Simultaneamente, está em curso a implementação de acções que 

concorrem para a melhoria do ambiente de negócios e concorrência, 

nomeadamente a desburocratização e simplificação de procedimentos 

administrativos e por último na vertente do acesso ao crédito, a 

aprovação do Projecto de Apoio ao Crédito conforme Decreto 

Presidencial nº 159/19, que se aplica aos projectos de investimento que 

contribuam, directa ou indirectamente, na produção interna de bens e 

serviços. 

 
7. Como está definido o cálculo da estrutura de preços de produtos 

farmacêuticos? 

A estrutura de preços no país, incluindo a política de preços de 

medicamentos e meios médicos, é definida pelo Ministério das Finanças, 



conforme previsto no Decreto Presidencial nº 206/11 de 29 de Julho que 

aprova as bases gerais para a organização dos preços. 

 
A entidade responsável pela fiscalização dos preços em Angola é a 

ANIESA (Autoridade Nacional de Inspecção Económica e de Segurança 

Alimentar). 

 
8. Está prevista a isenção das taxas aduaneiras e do imposto de valor 

acrescido (IVA) para os produtos farmacêuticos de fabrico 

nacional? 

Os medicamentos e produtos de saúde seja matéria-prima, produtos 

acabados ou produtos locais, estão isentos do pagamento de taxas 

aduaneiras e de IVA. 

 
9. Existe alguma garantia da eventual venda dos produtos fabricados 

localmente a instituições do Estado? Está prevista a preferência à 

aquisição prioritária da produção nacional versus a aquisição de 

produtos importados? 

As aquisições de bens e serviços pelo Estado angolano são realizadas 

conforme legislação em vigor, nomeadamente a Lei nº 41/20 de 23 de 

Dezembro (Lei dos Contratos Públicos) e o Decreto Presidencial nº 

180/10 de 18 de Agosto (Política Nacional Farmacêutica). 

Outrossim, o Decreto Presidencial nº 23/19 de 14 de Janeiro que 

estabelece a nova política comercial para aquisição dos produtos de 

origem nacional, prevê como prioridade, a aquisição pública de produtos 

fabricados localmente. 

 
10. Existe alguma política para o asseguramento da mão-de-obra 

qualificada? 

A Lei nº 10/21 de 22 de Abril (Lei do Investimento Privado) prevê que o 

investidor apresente um plano de formação profissional. 

Outrossim, advoga-se que os investidores estabeleçam 

convénios/acordos com instituições de ensino locais (ensino médio, 

técnico e superior). 

 
11. Existe uma lista de medicamentos e meios farmacêuticos 

prioritários para produção local? 

Os medicamentos prioritários para a produção local são os que constam 

na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais (Decreto Executivo nº 

426/21 de 16 de Setembro), os equipamentos de protecção individual 

(EPIs) para profissionais de saúde, desinfectantes à base de álcool e 

material gastável diverso, cabendo ao investidor realizar um estudo do 

mercado. 



12. Quais são os medicamentos com maior demanda em Angola? 

Os medicamentos e produtos de saúde com maior demanda são os que 

constam na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da 

Saúde e demais meios utilizados para o diagnóstico e controlo das 

doenças endémicas e das doenças crónicas não transmissíveis, 

nomeadamente os medicamentos e meios médicos para malária, 

tuberculose, VIH/SIDA, infecções respiratórias agudas, doenças 

diarreicas agudas, antibióticos, hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

drepanocitose, entre outros. 

 
13. Qual é a legislação em vigor para a o investimento na indústria 

farmacêutica? 

A legislação que serve de apoio ao investimento na indústria 

farmacêutica consiste na Lei nº 5/98 de 13 de Junho (Lei de Bases do 

Ambiente), Lei nº 10/21 de 22 de Abril (Lei do Investimento Privado), 

Decreto Presidencial nº 180/10 de 18 de Agosto (Política Nacional 

Farmacêutica), Decreto Presidencial nº 191/10 de 1 de Setembro 

(Regulamento do exercício da actividade farmacêutica) e (Decreto 

Executivo nº 426/21 de 16 de Setembro (Lista Nacional de 

Medicamentos Essenciais). Importa referir que está em curso a 

actualização da legislação farmacêutica, sendo que a mesma está a ser 

harmonizada às normas regionais (SADC) e internacionais (OMS, ICH). 

 
14. Quais são os procedimentos para o licenciamento de uma fábrica 

de produtos farmacêuticos? 

Para o processo de legalização de uma fábrica de produtos 

farmacêuticos, o interessado deve dirigir-se à AIPEX para obtenção do 

Certificado de Registo de Investidor Privado (CRIP) - www.aipex.gov.ao 

Em seguida, deve obter o Certificado de Avaliação do Impacto Ambiental 

junto ao Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e o Alvará Industrial, 

junto ao Ministério da Indústria e Comércio. 

 
Após a obtenção da documentação anterior, deve dirigir-se à ARMED, 

para o processo de licenciamento da actividade farmacêutica. 

 
15. Quais são os requisitos para o licenciamento de uma fábrica de 

medicamentos/produtos de saúde? 

Os requisitos básicos para o licenciamento de uma fábrica variam de 

acordo ao tipo de produtos previstos para o fabrico, devendo ser 

apresentado um projecto à ARMED. 

 
Ao contactar a ARMED, deve o investidor facultar i) Carta de 

apresentação da entidade, discriminando os objectivos, o tipo de 

produtos a fabricar, fonte das matérias-primas, local do fabrico e de 

http://www.aipex.gov.ao/


controlo de qualidade, ii) cópia do Certificado de Registo de Investidor 

Privado (CRIP), iii) planta arquitectónica do estabelecimento e iv) 

Croquis de localização emitido pelo Ministério das Obras Públicas e 

Ordenamento do Território. O parecer para o licenciamento deve ser 

emitido em até 30 dias úteis. 

 
A fábrica a ser licenciada deve ter um director técnico farmacêutico com 

experiência mínima de 5 anos na indústria farmacêutica e registado na 

Ordem dos Farmacêuticos de Angola. 

 
16. Qual o procedimento para o tratamento dos resíduos resultantes da 

actividade fabril? 

Para o tratamento de resíduos resultantes da actividade fabril, a 

entidade deve apresentar um projecto de gestão de resíduos, aprovado 

pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e pelo Ministério da 

Indústria e Comércio. 

 
17. Quais são as normas em uso na indústria farmacêutica? 

Com vista a garantir a qualidade dos produtos de fabrico local, devem 

ser cumpridas as normas nacionais, regionais (SADC) e internacionais 

referentes às Boas Práticas de Fabrico, a validação de desempenho dos 

produtos de saúde, a obtenção de certificação internacional e a pré- 

qualificação pela OMS do local de fabrico, da substância activa e do 

produto acabado. 

 
18. Qual é o procedimento para o registo dos medicamentos? 

O procedimento de registo de medicamentos consta do Decreto 

Presidencial nº 315/20 de 17 de Dezembro. 

O registo de Medicamentos em Angola, está alinhado às normas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), International Conference 

Harmonization (ICH) e da Comunidade de Desenvolvimento da África 

Austral (SADC), o que permitirá o reconhecimento mútuo dos 

medicamentos registados via Zazibona (Projecto de harmonização 

regulamentar farmacêutica da SADC), facilitando o comércio regional. 

 
19. Como se procede à validação dos produtos de fabrico local? 

Os equipamentos de protecção individual (EPIs) para os profissionais de 

saúde, os testes de diagnóstico rápido e os produtos com acção biocida, 

devem ser validados pelo Instituto Nacional de Investigação em Saúde 

(INIS) do Ministério da Saúde. 

Os meios que emitam algum tipo de radiação devem ser validados pelo 

Ministério da Energia e Águas. 



20. Quais os requisitos de rotulagem dos produtos farmacêuticos em 

Angola? 

Os produtos farmacêuticos em circulação em Angola devem possuir 

rotulagem e folheto informativo em língua portuguesa, entre outras, bem 

como as demais normas previstas no Decreto Presidencial nº 315/20 de 

17 de Dezembro. 

 

 
21. Qual o número de entidades farmacêuticas no sector? 

Até 2020, estavam licenciadas pelo Ministério da Saúde, cerca de 250 

entidades grossistas (importadores e distribuidores), 2000 entidades 

retalhistas (farmácias e ervanárias) e 4 fábricas (2 de cosméticos e 2 de 

empacotamento de dispositivos médicos). 

 
22. Qual o volume de importações de medicamentos? 

Em 2019, o volume de importações em medicamentos rondou os 195 

milhões de dólares americanos. 

 
23. Qual o número de leitos hospitalares, no sector público e no 

privado? 

Até 2020, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) contabilizava cerca de 

2400 leitos (das quais 400 estão nos cuidados intensivos), enquanto o 

sector privado contabilizava cerca de 7000 leitos. 

 
24. Qual o número de unidades sanitárias públicas e privadas? 

Até 2020, o SNS possuía 2700 unidades sanitárias (de diferentes níveis 

assistenciais), enquanto o sector privado contava com 3000 unidades. 

 
25. Existem regimes especiais de importação possíveis para garantir 

fornecimento imediato incluindo os produtos a fabricar em Angola? 

Sendo que se pretende estimular a produção local de medicamentos e 

de produtos de saúde, é altamente recomendável que os investidores 

implementem fábricas, ao invés da importação de produtos acabados. 

 
26. Qual a possibilidade de contratação de pacotes de 

aprovisionamento para a rede hospitalar/ pública? 

Ver ponto nº 9. 

 
27. É possível a transferência de uma autorização de importação para 

uma autorização de fabrico? 

Conforme normas internacionais, o investidor deve definir a actividade 

farmacêutica pretendida (fabricante ou importador). 



Luanda, aos 26 de Outubro de 2021. 


