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REPÚBLICA DE ANGOLA 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

AGÊNCIA REGULADORA DE MEDICAMENTOS E TECNOLOGIAS DE SAÚDE 
GABINETE DA DIRECTORA GERAL 

 
 

DESPACHO Nº ______/ARMED/MINSA/2022 
 

RESTRIÇÃO DE IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS, ANTIRETROVIRAIS E 

ANTIMALÁRICOS 
 

Considerando que a alínea b) do artigo 2.° do Decreto Presidencial nº 180/10 de 18 de 
Agosto,  que aprova a Política Nacional Farmacêutica, incumbe à Autoridade 
Reguladora do Sector Farmacêutico, a gestão da aplicação das disposições 
administrativas, técnicas legais e as normativas do exercício farmacêutico; 
 
Considerando ainda que o Decreto Presidencial nº 136/21 de 1 de Junho define a 
Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde (ARMED), como 
entidade 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; 
 
Tendo sido aprovada a Lista Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da 
Saúde, conforme Decreto Executivo nº 426/21 de 16 de Setembro; 
 
Havendo necessidade de se controlar a importação e comercialização de 
medicamentos antituberculosos, antirretrovirais (para o tratamento de pessoas que 
vivem com VIH e Hepatites Virais) e antimaláricos, com vista à redução da resistência 
aos antimicrobianos e à promoção do uso racional dos mesmos; 

 
 

DETERMINO: 
 

1. É proibido o fabrico, importação, comercialização e reexportação de 
medicamentos antituberculosos, antirretrovirais e antimaláricos não constantes 
na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde. 

 
2. O fabrico, importação, comercialização e reexportação de medicamentos dos 

grupos terapêuticos não incluídos na lista, conforme ponto nº1, carecem da 
prévia autorização da ARMED, após auscultação da Direcção Nacional de 
Saúde Pública ou do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, conforme o 
caso. 

 
3. Toda a solicitação de autorização de importação de medicamentos 

antituberculosos e antirretrovirais, deve ser realizada conforme requisitos para 
a emissão de certificados de importação de medicamentos e produtos de 
saúde sujeitos a controlo pelo Ministério da Saúde. 
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4. É responsabilidade da entidade importadora ou fabricante, proceder à 
monitorização e farmacovigilância dos seus produtos ao longo da cadeia 
logística no espaço nacional. 

 
O presente despacho entra imediatamente em vigor. 
 
 

PUBLIQUE-SE 
 
 
GABINETE DA DIRECTORA GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE 
MEDICAMENTOS E TECNOLOGIAS DE SAÚDE, EM LUANDA AOS 10 DE Março 
DE 2022. 

 
 
 

A DIRECTORA GERAL 
 
 

KATIZA MHULA MANGUEIRA 
//Farmacêutica e Mestre em RAMPS// 

 

 


