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PROJECTO DE TRATADO DE CRIAÇÃO DA AGÊNCIA AFRICANA DE 

MEDICAMENTOS  

(AAM) 

 

PREÂMBULO 

 

AS PARTES, 

 

CIENTES DE QUE em resultado de sistemas reguladores fracos circulam produtos médicos de 

qualidade inferior e falsificados (SF) em muitos Estados Membros da União Africana; 

 

RECONHECENDO QUE a existência de produtos SF representa um risco para a saúde 

pública, prejudica os pacientes e abala a confiança nos sistemas de prestação de cuidados de 

saúde; 

 

RECORDANDO a 55ª Decisão da União Africana (UA) {Assembly /AU/Dec.55(IV)} tomada 

durante a Cimeira de Abuja em Janeiro de 2005, na qual se solicita à Comissão da UA que 

desenvolva um Plano de Fabricação Farmacêutica para a África (PMPA) dentro da estrutura da 

Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD), visando melhorar o acesso a 

produtos médicos e tecnologias de saúde de boa qualidade, seguros e eficazes para a 

população africana; 

 

RECORDANDO AINDA a Decisão da 18ª Sessão Ordinária do Comité de Orientação dos 

Chefes de Estado e de Governo de 29-30 de Janeiro de 2012 {(Assembly/AU/DEC-413 (XVIII)} 

Parágrafo 6, que aprovou o Programa Africano de Harmonização Regulamentar dos 

Medicamentos (AMRH) implementado através das Comunidades Económicas Regionais 

(CER); 

 

RECONHECENDO QUE as aspirações do Roteiro da UA sobre Responsabilidade Partilhada e 

Solidariedade Mundial para a resposta à SIDA, Tuberculose e Paludismo em África {Assembly 

AU/Dec.442 (XIX)}, Pilar II sobre acesso a medicamentos, que visa acelerar e fortalecer as 

iniciativas regionais de harmonização da regulamentação de medicamentos e estabelecer as 

bases para uma única agência reguladora africana; 

 



CONSCIENTES dos desafios colocados pela falta de disponibilidade de medicamentos e 

vacinas durante emergências de saúde pública de dimensão internacional e, em particular, 

durante o recente surto da doença do vírus do Ébola (DVE) em África e a escassez de produtos 

médicos candidatos a ensaios clínicos; 

 

SAUDANDO a contribuição do Fórum Africano de Regulação das Vacinas (AVAREF) para 

facilitar a aprovação das terapias e vacinas para DVE candidatas e os esforços empreendidos 

pela União Africana (UA), as Comunidades Económicas Regionais (CER) e as Organizações 

Regionais de Saúde (ORS) para mobilizar recursos humanos, financeiros e materiais e 

conhecimentos continentais para lidar com o surto de  DVE; e a criação subsequente de 

Grupos de Trabalho de Peritos regionais (GTP) sobre Supervisão de Ensaios Clínicos na 

Comunidade da África Oriental (CAO) e a Comunidade Económica dos Estados da África 

Ocidental (CEDEAO) como parte da implementação da Decisão da 24ª Sessão Ordinária do 

Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da NEPAD de Janeiro de 2015 

{Assembly/AU/Dec.563 (XXIV) Para 11}; 

 

ASPIRANDO ao uso de recursos institucionais, científicos e reguladores continentais para 

melhorar o acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade; e CONSCIENTE da 

criação da Harmonização Reguladora dos Medicamentos Africana (AMRH) em 2009, gerida e 

orientada pela Agência NEPAD juntamente com as CER e as ORS, para facilitar a 

harmonização dos requisitos e práticas regulamentares entre as autoridades nacionais de 

regulamentação de medicamentos (ANRM) dos Estados Membros da UA e cumprir padrões 

internacionalmente aceitáveis, proporcionando um ambiente regulador favorável à investigação 

e desenvolvimento farmacêutico, à produção local e ao comércio entre países do continente 

africano; 

 

CONGRATULANDO-SE com o lançamento e posterior implementação dos Programas de 

Harmonização Reguladora de Medicamentos (HRM) e os esforços de colaboração dentro da 

Comunidade da África Oriental (CAO); da Comunidade Económica dos Estados da África 

Ocidental (CEDEAO) e da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMAO); e da 

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC); e entre estas; 

 

RECONHECENDO outros esforços em curso de cooperação entre a Comunidade Económica 

dos Estados da África Central (CEEAC) e a Organização para a Coordenação da Luta contra 

as Doenças Endémicas na África Central (OCEAC) sobre a implementação do Programa 

AMRH na região centro-africana; e a colaboração e harmonização regional do Nordeste da 

África sob a liderança da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (AID); 

 

TOMANDO NOTA do compromisso assumido pelos Ministros Africanos da Saúde durante a 

sua Primeira reunião realizada a 17 de Abril de 2014 em Luanda, Angola, organizada 



conjuntamente pela Comissão da União Africana e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

para priorizar o investimento no desenvolvimento da capacidade reguladora; prosseguir os 

esforços de convergência e harmonização da regulamentação dos produtos médicos nas CER; 

alocar recursos adequados para a criação da Agência Africana de Medicamentos (AAM), e a 

subsequente aprovação da criação da Task Team da AAM para encabeçar o processo; 

 

LEMBRANDO a Decisão EX.CL/Dec.857 (XXVI) do Conselho Executivo da UA em que o 

Conselho decidiu que a Iniciativa de Harmonização Reguladora dos Medicamentos Africana 

(AMRH) servirá de base para a criação da AAM. 

 

RECONHECENDO AINDA  a Decisão Assembly/AU/Dec.1-17 (XXVI) e a Declaração 

Assembly/AU/Decl.1-2 (XXVI) da Assembleia da UA de Janeiro de 2016 que aprovaram a Lei 

Modelo da UA sobre Regulação dos Medicamentos como um instrumento para orientar os 

Estados Membros da UA na promulgação ou revisão das leis nacionais de medicamentos, e 

um apelo aos Estados Membros para que assinem e ratifiquem o referido instrumento legal, 

quando aplicável, o mais rapidamente possível para permitir a sua entrada em vigor; 

 

CONVICTAS DE QUE os esforços para coordenar a iniciativa de fortalecimento e 

harmonização dos sistemas reguladores sob a liderança da Agência Africana de Medicamentos 

irá proporcionar um controlo e uma regulamentação soberanos dos produtos médicos que 

permitirão que os Estados membros da União Africana assegurem uma protecção eficiente e 

eficaz da saúde pública contra os riscos associados ao uso de SF, e facilitarão a aprovação 

expedita de produtos que respondem às necessidades de saúde da população africana, 

especialmente em doenças que afectam desproporcionalmente a África. 

 

ACORDARAM NO SEGUINTE: 

 

 

 

 

 



PARTE UM 

A AGÊNCIA AFRICANA DE MEDICAMENTOS E OS SEUS OBJECTIVOS 

 

ARTIGO 1 

Acrónimos 

 

"AMRH" significa Iniciativa Africana para a Harmonização da Regulação dos Medicamentos da 

União Africana; 

 

"Africa CDC" significa Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças de África; 

 

"AAM" significa Agência Africana de Medicamentos; 

 

"CARM" significa Conferência Africana dos Reguladores de Medicamentos; 

 

"NEPAD" significa Nova Parceria para o Desenvolvimanto de África; 

 

"ANRM" significa Autoridade Nacional de Regulação dos Medicamentos; 

 

"CER" significa Comunidade Económica Regional reconhecida pela União Africana; 

 

"CRER" significa Centros Regionais de Excelência Regulamentar; 

 

"ORS" Organizações Regionais de Saúde; 

 

"GTT" significa o Grupo de Trabalho Técnico composto de peritos constituído no âmbito deste 

Tratado; 

 

"OMS" significa Organização Mundial da Saúde. 

 

Definições 

 

Para efeitos deste tratado, os termos e expressões abaixo significam o seguinte: 

 

"Agência" significa a Agência criada nos termos do Artigo 2; 

 



"Assembleia" significa a Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União Africana; 

 

"Produtos de sangue" significa qualquer substância terapêutica preparada a partir de sangue 

humano para uso no tratamento de doenças ou outros problemas de saúde. 

 

"Conselho" significa o Conselho Directivo da AAM;  

 

"Mesa" significa a  Mesa da Conferência dos Estados Partes; 

 

"Comissão" significa a Comissão da União Africana; 

 

"Medicamentos complementares" significa qualquer variedade de terapias de saúde fora do 

âmbito da medicina convencional, mas que podem também ser usadas no tratamento de 

doenças e outros problemas de saúde. 

 

"Acto Constitutivo" significa o acto Constitutivo da União Africana; 

 

"Conferência das Partes" significa a Conferência das Partes deste Tratado; 

 

"Director Geral" significa o Director-geral da AAM;  

 

"Diagnóstico" significa um medicamento ou dispositivo médico ou substância utilizados para a 

análise ou detecção de doenças ou outros problemas de saúde. 

 

"Suplemento alimentar" significa um produto para ingestão que contém um ingrediente 

dietético destinado a acrescentar valor nutricional (suplemento) à dieta. 

 

"Dispositivo médico", qualquer instrumento, aparelho, utensílio, máquina, ferramenta, 

implante, reagente in vitro ou calibrador, software, material ou outro artigo similar ou 

relacionado: - 

a) destinado pelo fabricante a ser utilizado, sozinho ou em combinação, em seres 

humanos ou animais para: - 

(i) diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou alívio da doença; 

(ii) diagnóstico, monitorização, tratamento, alívio ou compensação de uma lesão; 

(iii) investigação, substituição, modificação ou suporte da anatomia ou de um 

processo fisiológico; 

(iv) apoiar ou sustentar a vida; 



(v) controlo da concepção; 

(vi) desinfecção de dispositivos médicos; ou 

(vii) fornecer informações para fins médicos ou de diagnóstico por meio de exame 

in vitro de espécimes derivados do corpo humano; e 

b) que não atinge a sua principal acção prevista no corpo humano ou animal por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, mas que pode ser assistido na sua 

função pretendida por tais meios ; 

 

"Produtos médicos" inclui medicamentos, vacinas, sangue e produtos sanguíneos, 

diagnósticos e dispositivos médicos; 

 

"Medicamento" significa qualquer substância ou mistura de substâncias utilizadas ou 

supostamente adequadas para utilização ou fabricadas ou vendidas para serem utilizadas em: 

a) diagnóstico, tratamento, mitigação, modificação ou prevenção de doenças, estado físico 

ou mental anormal ou seus sintomas em humanos; ou 

b) restabelecimento, correcção ou modificação de qualquer função somática ou psíquica 

ou orgânica em seres humanos, e inclui qualquer medicamento veterinário; 

  

"Estados-Membros" significa Estados-Membros da União Africana; 

 

"Outros produtos regulamentados" inclui medicamentos complementares, produtos médicos 

tradicionais, cosméticos, suplementos alimentares e produtos relacionados; 

 

"Parte" significa um Estado Membro da UA que ratificou ou aderiu ao presente Tratado; 

 

"Secretariado" significa  o Secretariado  da AAM;  

 

"Produto médico tradicional" significa um objecto ou substância usados na prática medicinal 

tradicional para: 

a) diagnóstico, tratamento ou prevenção de uma doença física ou mental; ou 

b) qualquer finalidade curativa ou terapêutica, incluindo a manutenção ou restabelecimento 

da saúde física ou mental ou do bem-estar em seres humanos, mas não inclui uma 

substância ou medicamento perigoso ou causador de dependência. 

 

"Tratado" significa um Tratado para estabelecer a Agência Africana de Medicamentos 

 

 



ARTIGO 2 

Criação da AAM 

 

É criada a Agência Africana de Medicamentos como Agência Especializada da União Africana. 

 

 

 

ARTIGO 3 

Objectivos 

 

1. O objectivo principal da AAM é melhorar o acesso a produtos médicos de qualidade, seguros 

e eficazes no continente através de: 

a) Coordenação e reforço das iniciativas em curso para harmonizar a regulamentação dos 

medicamentos, promover a cooperação e o reconhecimento mútuo das decisões 

reguladoras. 

b) Supervisão regulamentar de produtos médicos seleccionados e fornecimento de 

orientação técnica aos Estados Partes e às CER. 

c) Agrupamento de conhecimentos e capacidades e reforço do trabalho em rede para o 

melhor uso dos recursos limitados disponíveis. 

 

ARTIGO 4 

Funções 

 

1. A AAM terá uma função de coordenação e administração das actividades reguladoras dos 

Estados Partes. 

 

2. A AAM assumirá essas funções entre as principais funções reguladoras, conforme 

necessário para alcançar os seus objectivos, e executará o seguinte: 

 

a. Autorização de comercialização: A AAM será responsável pela avaliação e tomada de 

decisão em relação a produtos médicos seleccionados para o tratamento de 

doenças/condições prioritárias, conforme determinado pela União Africana. 

b. Inspecção: A AAM coordenará a inspecção dos locais de fabrico e partilhará 

informações com regularidade em relação a todos os produtos que autorizou para 

comercialização. 

c. Vigilância de mercado: A AAM coordenará a colecta e partilha de informações sobre 

todos os produtos médicos, incluindo produtos médicos SF. 



d. Monitorização da segurança: a AAM será responsável por tomar decisões reguladoras 

sobre produtos selecionados para tratamento de doenças/condições prioritárias, 

conforme determinado pelos Estados Membros, com base nas informações de 

segurança disponíveis. Além disso, a AAM colectará e armazenará informações sobre a 

qualidade e a segurança de produtos médicos e irá partilhá-las com todos os seus 

Estados Partes, bem como mundialmente. Também criará uma colaboração com 

centros mundiais e regionais na área da monitorização de segurança. 

e. Supervisão de ensaios clínicos: A AAM coordenará análises conjuntas de pedidos de 

realização de ensaios clínicos. 

f. Controlo de qualidade: A AAM coordenará e porá  em rede os serviços de laboratório 

de controlo de qualidade para autoridades reguladoras nacionais e regionais. 

 

3. Sem se afastar da generalidade do exposto, a AAM assumirá as seguintes funções: 

 

a. Promover a adopção e harmonização de políticas e normas reguladoras de produtos 

médicos e directrizes científicas, e coordenar os esforços de harmonização reguladora 

existentes nas CER e ORS; 

b. Fornecer orientação reguladora, pareceres científicos e um quadro comum para acções 

reguladoras de produtos médicos, bem como questões prioritárias e emergentes e 

pandemias; 

c. Examinar, discutir e/ou dar orientações reguladoras sobre qualquer assunto regulador 

dentro do seu mandato, por sua própria iniciativa ou a pedido da União Africana, das 

CER ou dos Estados Partes; 

d. Fornecer assistência técnica, sempre que possível, sobre assuntos de regulamentação 

aos Estados Partes que não possuem capacidade e recursos para o fazer; 

e. Fornecer orientação sobre a regulamentação de produtos médicos tradicionais; 

f. Fornecer orientações sobre a regulamentação de ensaios clínicos de produtos médicos; 

g. Designar, promover, fortalecer, coordenar e monitorizar os RCOREs com o objectivo de 

desenvolver a capacidade dos profissionais de regulamentação de produtos médicos; 

h. Promover a cooperação internacional e buscar parcerias que levem a uma mobilização 

eficaz de recursos financeiros e técnicos para garantir a sustentabilidade da AAM;  

i. Promover e defender o uso da Lei Modelo da UA sobre regulamentação de produtos 

médicos nos Estados Partes e nas CER para facilitar as reformas reguladoras e legais a 

nível continental, regional e nacional; 

j. Convocar em colaboração com a OMS, a CARM e outros órgãos, reuniões relacionadas 

com a regulamentação de produtos médicos em África; 

k. Colectar, gerir e divulgar informações e conhecimentos relevantes; 



l. Desenvolver sistemas para monitorizar, apreciar e avaliar a abrangência dos sistemas 

nacionais de regulamentação de produtos médicos, com o objectivo de recomendar 

intervenções que melhorem a eficiência e eficácia; 

m. Mobilizar a experiência regulamentar em todo o continente e para além dele, para 

fornecer pareceres científicos em consulta com os Estados membros ANRM afectados, 

no caso de uma emergência de saúde pública no continente com implicações 

transfronteiriças ou regionais em que novos produtos médicos são mobilizados para 

investigação e ensaios clínicos . 

n. Fornecer conselhos sobre o processo de pedido de autorização de comercialização 

para os medicamentos prioritários descritos pelos Estados Partes ou os produtos 

propostos pelos laboratórios farmacêuticos. 

o. Monitorizar o mercado de medicamentos através da colecta de amostras em cada 

Estado Parte para garantir o controlo técnico de medicamentos selecionados, analisá-

los e fornecer os resultados aos Estados Partes. Cada Estado Parte disporá assim de 

informações fiáveis sobre a qualidade dos medicamentos que circulam no país e, 

quando necessário, tomará as medidas adequadas. 

p. Fornecer apoio técnico no controlo de qualidade de medicamentos a pedido de Estados 

Membros que não possuem estruturas para realizar esses 

exames/controlos/verificações. 

q. Quando necessário, realizar a inspecção de locais de fabrico de medicamentos, 

conforme determinado pelos Estados Partes e/ou a AAM, e disponibilizar os relatórios 

aos Estados Partes. 

 

 

 

ARTIGO 5 

Princípios orientadores 

 

Os princípios orientadores da AAM serão os seguintes:  

 

1. Liderança: A AAM é uma instituição que fornece orientação estratégica e promove boas 

práticas de saúde pública nos Estados Partes por meio da capacitação e promoção da 

melhoria contínua da qualidade no fornecimento de regulamentação de produtos médicos. 

 

2. Credibilidade: O trunfo mais forte da AAM é a confiança que mantém junto dos seus 

beneficiários e partes interessadas enquanto instituição respeitada que se baseia em 



provas. Irá desempenhar um papel importante na defesa da comunicação eficaz e da 

partilha de informações em todo o continente. 

 

3. Apropriação: A AAM é uma instituição de apropriação Africana. As partes serão as 

primeiras proprietárias da AAM para garantir que os recursos financeiros, humanos, infra-

estruturais e outros sejam adequados ao desempenho das suas funções. 

 

4. Transparência e prestação de contas: A AAM irá operar de acordo com os normas 

internacionais geralmente aceites de boa governação, transparência e prestação de contas. 

a. A divulgação atempada de informação, uma interacção aberta e uma troca de 

informações sem obstáculos entre a AAM, por um lado, e as CER e os Estados 

Membros, por outro, é inerente à missão da AAM. 

b. A AAM será responsável perante as Partes por todas as suas operações. 

c. A AAM tomará as suas decisões de forma independente, com base em provas 

científicas actuais, ética profissional e integridade. As provas detalhadas de seu 

processo de tomada de decisão e a justificação das suas decisões serão 

plenamente respeitadas. 

 

5.  Valor acrescentado: Em todas as finalidades, objectivos ou actividades estratégicas, a 

AAM demonstrará como a sua iniciativa acrescenta valor às actividades reguladoras dos 

produtos médicos dos Estados Partes e outros parceiros. 

 

6. Boa governação e administração: A AAM respeitará práticas de boa governação na 

criação de um ambiente propício a sistemas reguladores, parcerias e coordenação de 

actividades sustentados, de forma integrada. 

 

7. Competência: A AAM cumprirá as suas funções mobilizando e garantindo as melhores 

competências disponíveis. 

 

8. Confidencialidade: A AAM irá aderir aos princípios de confidencialidade em todas as suas 

operações. 

 

9. Compromisso com uma sólida gestão da qualidade: Em todas as suas funções, a AAM 

irá aderir às normas internacionais de gestão da qualidade e irá criar as condições para a 

melhoria contínua das suas práticas reguladoras e as das ANRM dos Estados Membros da 

União Africana. 

 



10. Parcerias e colaboração: A AAM construirá e fortalecerá as parcerias e promoverá a 

colaboração e a partilha de informações com todas as partes interessadas relevantes. 

 

11.  Apoio à inovação: A AAM apoiará as inovações que melhorem o acesso a novos produtos 

médicos, a fim de atender às prioridades de saúde pública de África. 

 

 

 

PARTE DOIS 

ESTATUTO DA AGÊNCIA AFRICANA DE MEDICAMENTOS E DO SEU PESSOAL 

 

ARTIGO 6 

Personalidade Jurídica 

 

1. A AAM terá personalidade jurídica, no território de cada Estado Parte, necessária para o 

cumprimento dos seus objectivos e o exercício das suas funções em conformidade com o 

presente Tratado. 

 

2. Para o bom cumprimento de seus objectivos, a AAM deverá, em particular, ter capacidade 

legal para: 

a) Celebrar acordos; 

b) Adquirir e alienar bens móveis e imóveis; e 

c) Instaurar e defender-se em processos judiciais. 

 

ARTIGO 7 

Privilégios e imunidades 

  

1. Os Estados Partes comprometem-se a conceder à AAM e a todo o seu pessoal, aos 

funcionários da CUA, às suas instalações, propriedades e bens e peritos em missão que 

prestam aconselhamento ou assistência à AAM, os privilégios e imunidades estipulados na 

Convenção Geral de 1965 sobre Privilégios e Imunidades da Organização da Unidade 

Africana e no Protocolo Adicional à Convenção Geral sobre Privilégios e Imunidades da 

OUA, bem como as facilidades e cortesias necessárias para o exercício de suas funções em 

conexão com a AAM. 

 

 

ARTIGO 8 



Sede da AAM 

 

1. A sede da AAM será determinada pela  Assembleia da União mediante recomendação da 

Conferência dos Estados Partes de acordo com os critérios da UA  adoptados em 2005. 

 

2.  A CUA celebrará um acordo de acolhimento com o governo do país anfitrião no qual a sede 

da AAM estará situada, respeitante à provisão dos locais, instalações, serviços e privilégios 

e imunidades para o bom funcionamento da AAM. 

  

 

PARTE TRÊS 

QUADRO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL 

 

ARTIGO 9 

Órgãos da AMA 

 

A AAM terá os seguintes órgãos: 

a) A Conferência das Partes; 

b) Conselho Directivo; 

c) o Secretariado ; e 

d) Comités Técnicos 

 

 

ARTIGO 10 

Criação da Conferência dos Estados Partes 

 

1.  É criada a Conferência dos Estados Partes como órgão mais alto da AAM, com o poder de 

assumir as funções previstas no presente Tratado e aquelas que forem necessárias para 

atingir os objectivos deste Tratado. 

 

ARTIGO 11 

Composição da Conferência dos Estados Partes 

 

  

1.  A Conferência dos Estados Partes será composta por todas as Partes no presente Tratado e 

funcionará como órgão político da AAM. 

 



2. Os Estados Partes serão representados por Ministros responsáveis pela Saúde ou seus 

representantes devidamente autorizados. 

 

ARTIGO 12 

 

Sessão da Conferência dos Estados Partes 

 

1.  A Conferência dos Estados Partes reunir-se-á pelo menos uma vez a cada dois anos em 

sessão ordinária, e em sessão extraordinária a pedido do Presidente, da Mesa, do Conselho 

Directivo ou de dois terços dos Estados Partes. 

 

2.  O quórum da Conferência das Partes será a maioria simples dos Estados Partes na AAM. 

 

As decisões da Conferência das Partes serão tomadas por consenso, e na sua ausência, por 

uma maioria de dois terços dos Estados Partes presentes e votantes. 

 

ARTIGO 13 

Funções da Conferência dos Estados Partes 

 

1. A Conferência das Partes será responsável pelas seguintes funções: 

a) Definir o montante da contribuição anual e da contribuição especial das Partes para o 

orçamento da AAM;  

b) Nomear e dissolver, com justa causa, o Conselho Directivo; 

c) Adoptar regulamentos que estabeleçam os poderes, deveres e condições de serviço do 

Director-geral; 

d) Aprovar a estrutura e as directrizes administrativas do Secretariado, bem como adoptar 

as suas regras e regulamentos de governação; 

e) Fornecer orientação política à AAM;  

f) Recomendar a localização da sede da AAM de acordo com os critérios da UA  

adoptados em 2005; 

g) Adoptar um esquema para alternar os mandatos dos membros do Conselho Directivo, 

para assegurar que o Conselho em todos os momentos seja constituído de uma 

combinação de membros novos e antigos; 

h) Adoptar regras de procedimento para si e para quaisquer órgãos subsidiários da AAM, 

bem como regras para determinar, em particular, a contribuição financeira das Partes 

para a AAM; 

i) Recomendar à consideração da  Assembleia qualquer alteração ao presente Tratado. 



j) A Conferência dos Estados Partes, com base na rotação e distribuição geográfica, 

elegerá, após a devida consulta e com base na rotação e distribuição geográfica, um 

Presidente e outros membros da Mesa, ou seja, três (3) Vice-presidentes e um Relator. 

 

3.  Os Membros da Mesa ocupam o cargo por um período de dois (2) anos. 

 

4.  A Mesa reunir-se-á pelo menos uma vez por ano. 

 

5. Na ausência do Presidente ou em caso de vaga, os Vice-presidentes ou o Relator, por 

ordem de eleição, actuarão como Presidente. 

 

6.  A Conferência das Partes terá o direito de convidar observadores a participar nas suas 

reuniões, e esses observadores não terão direito de voto. 

 

 

ARTIGO 14 

Criação do Conselho Directivo 

 

1. É criado um Conselho Directivo da AAM nomeado pela Conferência das Partes e 

responsável perante esta. 

 

 

 

ARTIGO 15 

Composição do Conselho Directivo 

 

1.  O Conselho Directivo é formado de onze (11) membros, compostos da seguinte forma: 

a) Cinco (5) Responsáveis de ANRM, um (1) por região reconhecida pela UA; 

b) Três (3) representantes de CER responsáveis por assuntos reguladores, por rotação e 

nomeados pelas CER; 

c) Um (1) Representante das Organizações Regionais de Saúde responsáveis por 

assuntos reguladores, em base rotacional, designado pelas ORS; 

d) Um (1) Representante de Comités Nacionais Responsáveis pela Bioética, de forma 

rotativa e nomeado pelas CER; 

e) O Comissário para os Assuntos Sociais, CUA; 

 



2.  O Conselho elegerá o seu próprio Presidente e Vice-Presidente entre os Responsáveis das 

ANRM. 

 

3. O Conselheiro Jurídico da UA ou o seu representante será membro ex-officio do Conselho e 

participará nas reuniões para fornecer aconselhamento jurídico. 

 

4.  A remuneração dos membros do Conselho será determinada pela Conferência dos Estados 

Partes. 

 

5.  O Director-geral da AAM, actuará como Secretário do Conselho Directivo. 

 

 

ARTIGO 16 

Sessões do Conselho Directivo 

 

1.  O Conselho Directivo reunir-se-á em sessão ordinária pelo menos uma vez por ano e 

poderá convocar uma sessão extraordinária a pedido do Presidente ou Vice-presidente do 

Conselho Directivo ou do Presidente da Mesa da Conferência dos Estados Partes. 

2.  O quórum para as reuniões do Conselho será de dois terços da composição do Conselho. 

3.  A decisão do Conselho será tomada por consenso e na sua ausência, por maioria simples 

dos Membros presentes. 

4. No caso de os Membros não estarem em condições de participar pessoalmente, serão 

representados por representantes devidamente credenciados. 

5.  O Conselho deverá debater e recomendar à Conferência dos Estados Partes o seu 

Regulamento Interno e o dos Grupos Técnicos de Trabalho para adopção. 

6.  Todos os membros do Conselho estarão sujeitos às regras de confidencialidade, declaração 

de interesses e conflito de interesses. 

7.  O Conselho pode convidar para as suas reuniões os peritos necessários. 

 

ARTIGO 17 

Funções do Conselho Directivo 

 

1. O Conselho é responsável por fornecer orientação estratégica, pela tomada de decisão 

técnica, a orientação e a monitorização do desempenho da AAM. 

 

2.  As funções do Conselho serão: 

 



a) Aprovar o Plano Estratégico, o Programa de Trabalho, os orçamentos, a actividade e os 

relatórios apresentados pelo Director-geral; 

b) Criar um painel independente para analisar reclamações contra as decisões ou 

pareceres da AAM de acordo com os procedimentos acordados; 

c) Recomendar para aprovação pela Conferência das Partes, a nomeação e demissão do 

Director-geral da AAM;  

d) Nomear e destituir, se necessário, o auditor independente da AAM;  

e) O Conselho recomendará regulamentos que estabeleçam as condições de serviço do 

pessoal do Secretariado; 

f) Ajudar  o Secretariado  com a mobilização de recursos; 

g) Criar Comités Técnicos (CT) para fornecer orientação técnica sobre as funções da 

AAM; 

h) Criar regras para reger a emissão de pareceres científicos e orientações para as Partes, 

incluindo a aprovação acelerada de produtos durante os surtos sanitários; 

i) Aprovar as recomendações apresentadas pelos CT; 

j) Fornecer orientação científica aos Estados Partes sobre: moléculas e substâncias 

complexas, e sobre questões prioritárias e emergentes e pandemias; assim como sobre 

a habilitação ética e o controlo regulador dos ensaios clínicos, e facilitar a realização de 

ensaios multicêntricos; 

k) Designar os Centros Regionais de Excelência Reguladora (CRER); após consulta com 

a Mesa da Conferência dos Estados Partes. 

l) Realizar quaisquer outras funções que considerar necessárias ou lhe forem atribuídas 

pela Conferência das Partes ou pela Mesa. 

 

ARTIGO 18 

Mandato do Conselho Directivo 

 

1. O mandato dos membros do Conselho Directivo, salvo indicação em contrário especificada 

abaixo, será de três (3) anos não renovável. 

2.  O mandato dos membros do Conselho que representam as CER e as ORS será de dois (2) 

anos não renovável. 

3.  O Comissário dos Assuntos Sociais ocupará um lugar permanente. 

4.  O Conselho elegerá, por maioria simples e para um mandato não renovável de três (3) anos, 

um Presidente e um Vice-presidente do Conselho, de entre os responsáveis das ANRM2, 

                                                           
2 Na segunda reunião de partes interessadas, os ministros foram substituídos por ANRM. 



levando em consideração o princípio da União de rotação regional e de igualdade de 

género. 

 

 

ARTIGO 19 

Criação de Comités Técnicos da AMA 

 

 

1. Serão criados Comités Técnicos para fornecer orientação técnica em áreas específicas de 

especialização reguladora que lhes serão atribuídas pelo Conselho e pelo Secretariado. 

 

2.  As áreas a serem consideradas podem incluir, mas não se limitam a: Avaliação de 

Propostas para Terapias Avançadas, Biológicos (incluindo bio-similares e vacinas); 

Medicamentos para Emergências, Produtos Médicos Órfãos; Ensaios clínicos de 

medicamentos e vacinas; Inspecções dos locais de fabrico de ingredientes farmacêuticos 

activos (IFA) e Produtos Farmacêuticos Acabados, Laboratórios de controlo de qualidade; 

Estudos de bio-disponibilidade e bio-equivalência; Avaliação de Risco da Farmacovigilância; 

e Medicamentos Tradicionais Africanos. 

 

 

 

ARTIGO 20 

Funções dos Comités Técnicos 

 

1. Os Comités Técnicos serão responsáveis pela realização de avaliações científicas e pela 

apreciação científica de  propostas, incluindo aspectos de qualidade e requerimentos para 

ensaios clínicos; inspecção de instalações de fabrico; e o fornecimento de pareceres 

científicos para facilitar o bom funcionamento da AAM. Estas estruturas podem ser 

permanentes ou ad hoc. 

 

2.  Os Comités Técnicos deverão: 

a) Efectuar avaliações científicas e fornecer atempadamente orientações e pareceres 

relevantes para o trabalho da AAM a pedido do Conselho e do Secretariado; 

b) Identificar e aconselhar a AAM sobre questões científicas, regulamentares, médicas e 

de saúde pública pertinentes; 



c) Desenvolver políticas e normas regulamentares harmonizadas para produtos médicos e 

directrizes científicas para consideração e aprovação pelo Conselho e a Conferência 

dos Estados Partes; 

d) Contribuir para programas de desenvolvimento de capacidade da AAM nas suas áreas 

de especialização; 

e) Realizar quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pelo Conselho ou pelo 

Director-geral. 

 

ARTIGO 21 

Composição dos Comités Técnicos (CT) 

 

1.  Os CT serão constituídos de não mais de nove (9) especialistas que representem uma 

ampla gama de competências e experiências. 

2.  Os membros dos CT devem ser oriundos das ANRM do Estado Parte, e designados pelo 

Conselho, e devem refletir a representação geográfica. 

3. Os peritos técnicos em campos relevantes podem ser oriundos do continente ou de fora 

deste, quando necessário. 

4. Cada CT deve ser dirigido por um Presidente e um Vice-presidente conforme especificado 

nos termos de referência  adoptados pelo Conselho. 

5. Todos os membros dos CT estarão sujeitos às regras de confidencialidade, declaração de 

interesses e conflito de interesses. 

 

ARTIGO 22 

 O Secretariado  da AMA 

 

1.  O Secretariado  da AAM será responsável pela implementação das decisões da Conferência 

das Partes, dos órgãos políticos da União Africana e do Conselho Directivo da AAM. 

 

2. O Secretariado deverá: 

a) Coordenar a implementação das actividades e assegurar o desempenho eficaz da AAM 

no cumprimento dos seus objectivos e funções; 

b) Assegurar a implementação eficaz das decisões do Conselho e da Conferência das 

Partes; 

c) Elaborar políticas e estratégias voltadas para o cumprimento das funções da AAM a 

adoptar pelo Conselho e pela Conferência das Partes; 

d) Coordenar os programas e o trabalho de todos os Comités Técnicos e do Conselho de 

Directivo; 



e) Criar e manter programas de capacitação e fortalecimento de sistemas reguladores em 

benefício dos Estados Membros;3 

f) Elaborar o plano estratégico, os programas de trabalho, o orçamento, a demonstração 

financeira e o relatório anual sobre as actividades da AAM, para consideração e 

aprovação pelo Conselho e pela Conferência das Partes; 

g) Executar quaisquer outros deveres que possam ser atribuídos pelo Conselho e pela 

Conferência das Partes e outras estruturas relevantes da União Africana. 

 

 

ARTIGO 23 

O Director-geral da AMA 

 

1.  O Director-geral será o Responsável do Secretariado  e será responsável pela gestão diária 

da AAM. 

 

2. O Director-geral será nomeado pela Conferência dos Estados Partes mediante 

recomendação do Conselho. 

 

3. O Director-geral actuará como Director Executivo da AAM e informará o Conselho, a 

Conferência dos Estados Partes e a União Africana, conforme apropriado. 

 

4.  O Director-geral será nomeado para um mandato de quatro (4) anos, renovável uma vez. 

 

5. O Director-geral nomeará o pessoal do Secretariado de acordo com a estrutura e os 

procedimentos aprovados pela Conferência das Partes. 

 

6. O Director-geral deve ser uma pessoa de competência, capacidade de liderança e 

integridade, conhecimentos e experiência comprovados nas questões do presente Tratado 

ou questões relacionadas. 

 

7.  O Director-geral será nacional de um Estado Parte. 

 

                                                           
3 Houve um debate sobre se deveriam ser apenas os estados partes ou todos os estados membros. A 
conclusão foi de que não pode haver um vínculo fraco na cadeia de regulação, ou seja, tanto quanto 
possível, mesmo as partes não estatais devem beneficiar dos programas de capacitação e de fortalecimento 
regulador. 



8.  O Director-geral será responsável pela monitorização do código de conduta do pessoal e 

dos peritos da AAM. 

 

9.  No cumprimento das suas funções, o Director-geral não deve procurar ou aceitar instruções 

de qualquer estado, autoridade ou pessoa física exterior à AAM. 

 

 

 

ARTIGO 22 

Entidades Subsidiárias ou Afiliadas da AAM 

 

Podem existir as entidades subsidiárias ou afiliadas da AAM que o Conselho Directivo decida 

designar para o exercício de funções na AAM. 

 

 

ARTIGO 23 

Objecções a Pareceres Científicos 

 

1.  No caso de alguém se opor com fundamento a uma opinião científica, um parecer e 

decisões emitidos pela AAM, poderá remeter ao Conselho ou recorrer junto deste. 

 

2. O Conselho Directivo criará um painel independente para analisar a reclamação de acordo 

com os procedimentos acordados. 

 

3.  O Conselho deverá elaborar procedimentos para recursos. 

 

 

 

PARTE IV 

DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS 

 

ARTIGO 24 

Recursos financeiros 

 

1. O contributo anual a ser pago pelos Estados Partes para cobrir os custos da AAM será 

estabelecido pela Conferência das Partes e  adoptado em simultâneo com o orçamento da 

AAM. 



 

2.  A AAM deverá encontrar formas de mobilizar recursos. 

 

3.  A AAM também pode receber para as suas actividades subsídios, doações e proventos de 

organizações internacionais, governos, sector privado, fundações e outras entidades, de 

acordo com as directrizes estabelecidas pelo Conselho e aprovadas pela Conferência dos 

Estados Partes, desde que não haja conflito de interesse. 

 

4.  A Conferência dos Estados Partes determinará as sanções adequadas a serem impostas a 

qualquer Parte que omita o pagamento das suas contribuições para o orçamento da AAM 

por um período de dois anos a partir da data em que o pagamento for devido. 

 

5.  Na pendência da adopção das Regras Financeiras da AAM pela Conferência dos Estados 

Partes, deverá respeitar as Regras e Regulamentos Financeiros da UA, quando apropriado. 

 

 

ARTIGO 25 

Despesas 

 

1.  O Secretariado  pode incorrer em despesas para fins administrativos, operacionais e de 

investimento de acordo com o Programa de Trabalho, o Orçamento e as Regras Financeiras 

da AAM, conforme aprovados pelo Conselho Directivo e adoptados pela Conferência dos 

Estados Partes. 

 

2. As finanças e as contas da AAM serão auditadas por um auditor independente nomeado 

pelo Conselho Directivo nos termos do artigo 17.º do presente Tratado. 

 

 

PARTE CINCO 

RELAÇÕES EXTERNAS DA AMA 

 

 

ARTIGO 26 

Relação com a União Africana 

 

1. A AAM deverá manter uma estreita relação de trabalho com a UA, cuja assistência será 

necessária na consecução dos seus objectivos. 



 

2.  A AAM apresentará um relatório anual escrito sobre suas actividades à  Assembleia da UA 

através do STC relevante e do Conselho Executivo. 

 

 

ARTIGO 27 

Relação com os Estados 

 

1. A AAM pode criar e manter uma cooperação activa com os Estados-Membros da UA e os 

Estados-Membros que não pertençam à UA. 

 

2. Os Estados Partes nomearão Pontos Focais para coordenar as atividades da AAM a nível 

nacional. 

  

ARTIGO 28 

Relação com outras organizações e instituições 

 

1. A AAM deverá criar e manter uma estreita relação de trabalho e colaboração com: 

a) A Organização Mundial da Saúde (OMS). 

b) Os Centros de prevenção e controlo de doenças de África (CDC em África). 

c) As Comunidades Económicas Regionais (CER). 

d) Quaisquer outras agências das Nações Unidas, organizações intergovernamentais e 

organizações não governamentais ou outras instituições, incluindo agências 

especializadas que não estejam especificamente previstas neste Tratado, que a AAM 

considerar necessárias para auxiliar na consecução dos seus objectivos. 

 

 

 

PARTE SEIS 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

ARTIGO 29 

Língua de trabalho 

 

As línguas de trabalho da AAM serão as da UA, ou seja árabe, francês, inglês e português. 

 



ARTIGO 30 

Alteração ao Tratado 

 

1. Qualquer Estado Parte pode propor uma alteração a este tratado e apresentá-la ao 

Presidente da Comissão da UA através do Director-geral da AAM. 

 

2.  Nenhuma alteração ao Tratado será debatida pela Conferência dos Estados Partes, a 

menos que o Presidente da Comissão da UA tenha dado aviso a todas as Partes pelo 

menos três meses antes desse debate. 

 

3.  Uma alteração considerar-se-á aprovada por uma maioria de dois terços dos Estados Partes 

da AAM. 

 

4.  Uma alteração entrará em vigor após a sua adopção pela  Assembleia e em relação a cada 

Parte que a aceita os mesmos três meses após o depósito do instrumento de aceitação. 

 

5.  Os instrumentos de aceitação de uma alteração serão depositados junto do Presidente da 

Comissão da UA. 

 

ARTIGO 31 

Resolução de litígios 

 

1.  Qualquer litígio que possa surgir em relação à interpretação e/ou aplicação de qualquer das 

disposições do presente Tratado, que não possa ser resolvido pelas partes em litígio, será 

submetido à Conferência dos Estados Partes. 

 

2. Se a Conferência dos Estados Partes não chegar a uma decisão sobre o litígio, ou se a 

decisão da Conferência dos Estados Partes não for aceite pelas partes em litígio, qualquer 

das partes em litígio poderá solicitar que o assunto seja submetido para arbitragem por um 

Tribunal de Arbitragem composto por três membros selecionados da seguinte maneira: 

a) Cada parte nomeará um árbitro; 

b) O terceiro árbitro, que será o Presidente do Tribunal de Arbitragem, será 

escolhido de comum acordo entre os árbitros designados pelas partes em litígio. 

c) Se houver mais de duas (2) partes em litígio, cada uma das partes terá o direito 

de escolher um árbitro, e esses árbitros nomearão outro árbitro que será o 

Presidente do Tribunal de Arbitragem. 

 



3.  Se o Tribunal de Arbitragem não for constituído no prazo de três meses a contar da data do 

pedido de arbitragem, qualquer uma das partes em litígio poderá solicitar ao Presidente da 

Conferência dos Estados Partes que faça as nomeações necessárias para o Tribunal de 

Arbitragem, excepto quando a própria AAM é parte no litígio, caso em que as nomeações 

devem ser feitas pelo Presidente da Comissão da UA. 

 

4.  A decisão do Tribunal de Arbitragem será vinculativa para as partes em litígio. 

 

ARTIGO 32 

Dissolução 

 

1. A AAM pode ser dissolvida por acordo de dois terços dos Estados Partes no presente 

Tratado, em reunião da Conferência dos Estados Partes em conformidade com o artigo 32 e 

mediante aprovação pela  Assembleia da UA. 

 

2.  Será feita uma notificação de pelo menos seis (6) meses para qualquer reunião da 

Conferência dos Estados Partes em que a dissolução da AAM seja discutida. 

 

3.  Uma vez alcançado o acordo sobre a dissolução da AAM, a Conferência dos Estados Partes 

estabelecerá as modalidades de liquidação dos activos da AAM. 

 

ARTIGO 33 

Assinatura, Ratificação e Adesão e Entrada em vigor 

 

1.  O presente Tratado, nos textos em árabe, inglês, francês e português, será depositado junto 

do Presidente da Comissão da UA. 

 

2.  O presente Tratado estará aberto à assinatura e ratificação por todos os Estados Membros 

da União Africana. 

 

3.  O presente Tratado será aplicado provisoriamente, uma vez assinado por pelo menos 

quinze (15) Estados Membros da UA, e a cada Estado signatário na medida em que a 

aplicação provisória seja coerente com a própria constituição, leis ou regulamentos desse 

Estado, pendente de ratificação pelo Estado interessado ou a entrada em vigor definitiva 

deste Tratado. 

 

4.  O presente Tratado será objecto de ratificação, aceitação ou adesão. 



 

5. O presente Tratado entrará em vigor definitivamente trinta (30) dias a contar da data do 

depósito do décimo quinto (15º) instrumento de ratificação ou de adesão. 

 

6.  Qualquer Estado-Membro da UA que deseje tornar-se membro da AAM após a entrada em 

vigor do presente Tratado pode fazê-lo, depositando junto do Presidente da Comissão da 

UA o seu instrumento de adesão ao presente Tratado. 

 

7. Os instrumentos de ratificação ou adesão serão depositados junto do presidente da 

Comissão da UA. 

 

8. O Presidente da Comissão da UA deverá enviar cópias autenticadas deste Tratado e 

informações relativas à ratificação ou adesão a este Tratado a todos os Estados Membros 

da UA. 

 

 

ARTIGO 34 

Reservas 

 

Não serão feitas reservas neste Tratado se a reserva for incompatível com os objectivos do 

presente Tratado. 

 

ARTIGO 35 

Retirada 

 

1. Qualquer Parte pode retirar-se do presente Tratado mediante notificação escrita ao 

Presidente da Comissão da UA que, no prazo de trinta (30) dias após a recepção da referida 

notificação, informará a AAM e os Estados Partes. 

 

2.  A notificação de retirada entrará em vigor um ano após a recepção da notificação de retirada 

pelo Presidente da Comissão da UA. 

 

3.  As obrigações nos termos do presente Tratado incorridas pela Parte que se retira antes da 

sua retirada produzir efeito continuarão em vigor. 

 

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados, Plenipotenciários devidamente autorizados que 

representam os governos dos seus respectivos Estados, assinaram o Tratado. 



Feito em.........................................................., República......................................................, no 

dia.............................................. de.........................................., ano de......................................., 

em Árabe, Francês, Inglês e Português, sendo todos os textos igualmente autênticos.  

 

 

      ***************** 


