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Preâmbulo 

Nós, os Estados-membros da União Africana: 

RECONHECENDO que o direito a saúde é um direito humano internacional como 

estabelecido no Artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e Artigo 12º 

do Pacto Internacional relativo aos Direitos Cívicos e Políticos; 

REAFIRMANDO o direito a saúde garantido pelo Artigo 16.º da Carta Africana; 

CONSCIÊNTES da obrigação dos Estados em proteger a saúde dos seus povos para a 

obtenção do bem-estar físico e mental de todos ao mais elevado grau possível; 

CONSIDERANDO que é dever do Estado regulamentar os fármacos e proporcionar 

mecanismos adequados para garantir a sua qualidade, segurança, e eficácia; 

CONSCIENTES da necessidade de promover e proteger a saúde pública dos cidadãos, 

desenvolvendo sistemas de regulamentação que satisfaçam a capacidade de 

regulamentação mínima;  

CONSCIENTES AINDA da necessidade de implementar as políticas, leis, directrizes e 

normas conexas, tal como recomendado pela Organização de Saúde Mundial (OMS);  

REITERANDO a decisão da Conferência {Assembly/AU/Dec.55 (IV)} tomada durante a 

Cimeira de Abuja em Janeiro 2005, que solicitou à Comissão da UA para elaborar um 

Plano de Fabricação de Fármacos para África (PMPA) no quadro da Nova Parceria para 

o Desenvolvimento de África (NEPAD);  

REITERANDO AINDA a decisão da 19ª Conferência da União Africana {Assembly 

AU/Dec.442 (XIX)} sobre o Roteiro para a Responsabilidade Partilhada e Solidariedade 

Mundial na luta contra SIDA, tuberculose e malária que, entre outras, realça a 

necessidade de acelerar e reforçar iniciativas de harmonização regional de 

regulamentação de medicamentos e estabelecer as bases para a criação de um único 

organismo de regulamentação africano;  

RECORDANDO a decisão do Conselho Executivo, {EX.CL/Dec.857 (XXVI)} que 

aprovou as etapas para a criação de um organismo único de regulamentação de 

medicamentos em África no contexto do Programa de Harmonização da Homologação 

de Medicamentos em África (HHMA), que faz parte do quadro do PMPA, e que contribui 

para o desenvolvimento de um capital humano saudável para a realização do 

desenvolvimento humano e social da União Africana, tal como consagrado na Agenda 

2063;  

PREOCUPADOS pelo facto de a proliferação de fármacos de qualidade 

inferior/adulterados/com rótulos falsos/falsificados/contrafeitos (SSFFC) no continente 

representar uma ameaça enorme para a saúde pública e CONSTATANDO que apesar 

da importância da legislação sobre a saúde e a regulamentação de produtos médicos, 
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assegurando a saúde pública nacional, sistemas regulamentares de muitos países 

africanos continuam inadequadas;  

RECONHECENDO a importância da harmonização de políticas, leis e quadros jurídicos 

relativos aos produtos médicos através das CER e da União Africana como um meio 

eficaz de assegurar o acesso a produtos médicos que sejam seguros, eficazes, e de 

qualidade assegurada para a população Africana;     

CONVENCIDOS que a adopção e a adaptação nacional de uma Lei Modelo sobre a 

regulamentação de fármacos em África são essenciais para a criação de um ambiente 

de regulamentação harmonizado no continente; 

 

 

CONCORDAMOS 

Em adoptar a seguinte Lei Modelo da União Africana sobre a Regulamentação de 

Produtos Médicos. 
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PARTE I: DISPOSIÇÕES GERAIS     

Artigo 1.º: Título Abreviado 

1) O Título Abreviado do presente Modelo deve ser “Lei sobre Regulamentação de 

Fármacos” 

Artigo 2.º: Âmbito da aplicação e outras leis  

1) A presente lei deve ser aplicada a todos os fármacos paralelamente à legislação 

em vigor relacionada com o regulamento de produtos médicos.  

2) Em caso de qualquer conflito com qualquer outra lei relacionada com o 

regulamento de fármacos as disposições desta lei devem prevalecer.  

3) As disposições de uma lei existente em conflito com a presente lei devem, em 

caso de discordância, ser revogadas ou alteradas.   

Artigo 3.º: Objectivo  

A presente lei visa estabelecer um sistema transparente, eficiente e eficaz de 

regulamento e controlo de fármacos e de assegurar que tais produtos cumpram com os 

padrões exigidos de segurança, eficácia e qualidade exigidos.  

Artigo 4.º: Definições  

Na presente lei, a não ser que do contexto se deduza o contrário: 

 

“Publicidade”em relação ao fármaco, significa qualquer assunto ilustrado, visual ou 

então descritivo ou declarações verbais, ou referências:  

a) Aparecendo em uma impressão ou publicação electrónica ou média;  

b) Transmissão em televisão ou rádio; ou 

c) Levada ao conhecimento dos membros do público sob qualquer forma, com a 

intenção de directa ou indirectamente informar a existência e os benefícios de 

um fármaco, e "Publicar" tem um significado correspondente; 

 

“Agência/autoridade” significa a Agência/Autoridade Nacional de Regulamentação, tal 

como definido na presente lei; 

“Autoridade de nomeação ou de supervisão” significa o organismo governamental, o 

Ministro ou o funcionário perante o qual a agência/autoridade de regulamentação de 

fármacos é responsável; 

“Conselho” significa o Conselho da agência/autoridade nacional de regulamentação 

constituída nos termos da presente lei; 

“Ensaio clínico” significa qualquer estudo sistemático de fármacos em seres humanos, 

seja em pacientes ou em outros voluntários, de forma a descobrir ou verificar os seus 

efeitos e/ou identificar qualquer reacção adversa a produtos experimentais, e/ou estudar 
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a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção dos produtos com o objectivo de 

assegurar a sua eficácia e segurança; 

“Código de conduta” significa um documento oficial da Agência/Autoridade 

descrevendo o comportamento esperado por parte do pessoal, membros do Conselho e 

Comités Técnicos, e contratantes; 

“Uso compassivo” significa acesso a produtos médicos não registados em situações 

especiais ou emergências. Em geral, ou o paciente sofre de uma doença grave ou 

mortal e a terapia existente não teve efeito, ou a doença é rara para a qual os 

medicamentos especializados não possuem autorização local de introdução no 

mercado. Os produtos médicos estão ainda em fase experimental ou numa fase não 

aprovada, e o governo não é obrigado a financiar o seu fornecimento; 

“Administrar” significa preparar e fornecer a um paciente um tratamento com base na 

receita médica; 

“Distribuidor” significa uma pessoa que distribui fármacos. É usado especificamente 

para designar qualquer pessoa que não seja um farmacêutico licenciado, mas é 

formado para administrar medicamentos, fazer o registo das existências e ajudar nas 

actividades de aquisição; 

“Distribuição” significa a divisão e a circulação de produtos médicos, desde as instalações 

do fabricante destes produtos, ou de um outro ponto central, ao utilizador final, ou a um 

ponto intermediário através de vários métodos de transporte, via diferentes locais de 

armazenamento e/ou estabelecimento de saúde; 

“Comité de ética/conselho de revisão institucional” significa um organismo 

multidisciplinar responsável pela revisão da investigação biomédica para a salvaguarda 

da dignidade, dos direitos, da segurança, e bem-estar de todos os participantes actuais 

ou potenciais da investigação;  

“Exportação” abrange a entrega ou fornecimento dentro do país para expedição para 

um destino fora do país;  

“Harmonização” significa o alinhamento ou o ajustamento das diferenças e das 

inconsistências entre as diferentes leis, regulamentos, métodos, procedimentos, 

programas, especificações ou sistemas de Agência/Autoridade Nacional de 

Regulamentação de Fármacos; 

"Importação" significa trazer para o território nacional quer por si mesmo, por via 

terrestre, marítima ou aérea com a intenção de distribuir, dispensar e vender e 

consumir; 

“Sistema de gestão de informação” significa um sistema de gestão de base de dados 

e de transacções que é concebido para facilitar o armazenamento, a organização, e a 

extracção de informação na Agência/Autoridade;  
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“Inspecção” significa um exame conduzido oficialmente (ou seja, revisão da realização 

dos ensaios, incluindo o controlo de qualidade, pessoal envolvido, qualquer delegação 

de autoridade e auditoria) por autoridades competentes no local de investigação e/ou no 

local do patrocinador de forma a verificar o respeito das boas práticas clinicas (BPC) e 

as boas práticas de laboratório (BPL), como estipulada no presente documento; 

“Inspector” significa uma pessoa autorizada a exercer as actividades de inspecção 

pela Agência [Nacional] de Regulamentação de Fármacos, nos termos da presente Lei; 

“Produto farmacêutico permutável” significa um produto farmacêutico que é 

terapeuticamente equivalente a um produto de referência; 

“Fabricação” significa todas as operações de compra de materiais e matérias-primas, 

preparação do ingrediente farmacêutico activo (API) e do produto farmacêutico, 

incluindo embalagem e reembalagem, rotulagem e re-rotulagem, controlo de qualidade, 

liberação, armazenamento e distribuição e os controlos relacionados.  

“Mercado” inclui uma variedade de sistemas, instituições, procedimentos, relações 

sociais e infra-estruturas para a venda, bem como a troca ou o intercâmbio ou o 

fornecimento ou a disposição de fármacos a favor de uma pessoa;   

“Autorização de marketing” significa um documento jurídico emitido pela 

Agência/Autoridade competente com o fim de marketing ou de distribuição gratuita de 

um produto devidamente aprovado após a avaliação para segurança, eficácia e 

qualidade.  

‘‘Dispositivo médico” significa qualquer instrumento, aparelho, implemento, máquina, 

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

similar ou relacionado: 

a) Destinado, pelo fabricante, a ser utilizado, só ou em combinação, pelos seres 

humanos ou animais para: 

(i) O diagnóstico, a prevenção, o controlo, o tratamento ou o alívio de uma 

doença; 

(ii) O diagnóstico, o controlo, o tratamento, o alívio ou a compensação de 

uma lesão; 

(iii) O estudo, a substituição, a modificação ou o apoio da anatomia ou de um 

processo fisiológico; 

(iv) O apoio ou a sustentação da vida; 

(v) O controlo da concepção; 

(vi) A desinfecção de dispositivos médicos; ou 

(vii) O fornecimento de informação para fins médicos ou de diagnóstico por 

meio de exame in vitro de amostras derivadas do corpo humano; e 

b) Que não alcança o seu principal efeito desejado dentro ou no corpo humano ou 

animal por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, mas que pode 

ser assistido pelas suas funções previstas por esses meios; 

“Fármacos” incluem medicamentos, vacinas, aparelhos de diagnóstico e médicos. 
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“Medicamento” significa qualquer substância ou mistura de substâncias utilizadas ou 

que devem ser adequadas para a utilização ou fabricadas ou vendidas para a utilização 

no(a):- 

a) Diagnóstico, tratamento, mitigação, modificação ou prevenção da doença, de um 

estado mental ou físico anormal ou de seus sintomas em seres humanos; ou 

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

ou orgânica em humanos, e inclui qualquer medicamento veterinário; 

“Ministro” significa o Ministro responsável pelos assuntos da saúde; 

“Reconhecimento mútuo” significa a aceitação da certificação das normas e 

procedimentos de regulamentação de produtos médicos feita por uma Agência Nacional 

de Regulamentação de Fármacos por uma outra Agência Nacional de Regulamentação 

de Produtos Médicos; 

“Outros produtos regulamentados” podem incluir medicamentos complementares, 

cosméticos, alimentos e produtos conexos; 

“Farmacêutico” significa o titular de um diploma em farmácia de uma instituição 

superior de ensino reconhecida e que está registado ou tem autorização para trabalhar 

na farmácia; 

“Farmacovigilância” significa a ciência e as actividades relacionadas com a detecção, 

avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros 

problemas relacionados com fármacos; 

“Farmácia” significa a ciência e a técnica de produção e administração de produtos 

médicos que liga a ciência da saúde com a ciência química e visa assegurar a utilização 

segura e eficaz dos fármacos;  

“Receitar” significa emitir uma instrução por escrito de um dado tratamento médico, ou 

um determinado medicamento unicamente mediante receita médica, para um paciente 

ou animal específico por um médico que disponha de licença, um dentista ou um 

veterinário para a recolha de um medicamento ou tratamento de uma unidade de 

distribuição; 

“Produto médico proibido” significa um fármaco com índices de toxicidade ou efeitos 

colaterais que ultrapassem a sua utilidade terapêutica, de modo que a saúde e o bem-

estar público sejam protegidos pela proibição da sua produção, fabricação, importação, 

exportação, comércio, distribuição, fornecimento, posse ou utilização, excepto em 

quantidades exigidas para investigação científica ou médica. Os medicamentos 

proibidos serão determinados pela autoridade de registo/emissão de licença nacional ou 

supra-nacional; 

“Promoção” significa todas as actividades persuasivas e de difusão de informação 

realizadas pelos fabricantes e os distribuidores, que tenham por efeito incentivar a 

prescrição, o fornecimento, a compra, e / ou a utilização de medicamentos (para efeitos 

da presente lei, a promoção inclui a publicidade); 
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“Pessoal técnico qualificado” significa uma pessoa responsável pela aprovação de 

lotes de produtos médicos acabados para venda; Em determinados países, os 

documentos relativos a um lote de produtos acabados deve ser assinados por uma 

pessoa autorizada do departamento de controlo de qualidade para permitir a aprovação 

dos lotes; 

“Sistema de gestão de qualidade” significa um conjunto de políticas, processos e 

procedimentos exigidos para planeamento e execução da área central do negócio de 

uma Agência/Autoridade; 

"Substância inventariada" significa qualquer medicamento ou outra substância 

prescrita nos termos do Artigo 21º; 

“Produto de referência” significa todo o produto médico ao qual foi concedido 

autorização de marketing por uma Agência/Autoridade competente com base num 

dossier completo, isto é, após submissão e aprovação da qualidade dos seus dados 

pré-clínicos e clínicos; 

“Venda” significa a venda a grosso ou a retalho, e inclui a importação, oferta, 

propaganda, conservação, exposição, transmissão, consignação, transporte ou entrega 

para venda ou autorização, orientação ou permissão de venda, ou a preparação ou 

posse para fins de venda, bem como a troca ou o intercâmbio ou fornecimento ou 

alienação a uma pessoa, seja por consideração ou não, e também inclui a oferta ou 

tentativa de venda, ou a recepção para venda, ou ter na sua posse para venda, ou 

exposição para venda, ou o envio ou a entrega para venda, ou causa ou permissão 

para ser vendido, oferecido ou expostos para venda, e “venda” e “vendido” têm um 

significado correspondente;  

“Armazenagem” significa armazenagem de produtos médicos até a sua utilização; 

“Produto médico de qualidade inferior, adulterados, falsificados, com rótulo falso, 

contrafeitos” significa os produtos assim designados nos termos da definição da 

Organização Mundial da Saúde. 

 “Aprovisionamento” significa ter a posse de medicamentos para efeito de 

abastecimento;  

“Venda a grosso” significa a venda de bens em grandes quantidades, para a revenda 

por um retalhista. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 11 

 

 

 

 

PARTE II: ADMINISTRAÇÃO E GOVERNAÇÃO 

Artigo 5.º: Estabelecimento da Agência/Autoridade 

1) A Agência/Autoridade [Nacional] para a Regulamentação de Fármacos, a seguir 

designada “a Agência/Autoridade” é estabelecida como uma pessoa jurídica.  

2) A Agência/Autoridade nacional será um órgão autónomo. 

3) A Agência/Autoridade nacional é funcionalmente/financeiramente responsável 

perante o ministério de tutela.   

4) A Agência/Autoridade deve ser composta de:-     

a) Conselho de Agência/Autoridade 

b) Responsável da Agência/Autoridade 

c) Comités Técnicos da Agência/Autoridade  

 

Artigo 6.º: Poderes da Agência/Autoridade 

A Agência/Autoridade terá poderes de: 

1) Formular regulamentos e directrizes para regulamentar a fabricação, importação 

e exportação, distribuição, venda e utilização de fármacos; 

2) Conceder ou retirar autorização para a realização de ensaios clínicos de 

fármacos; 

3) Conceder ou retirar autorização da comercialização de fármacos sujeitos a 

condições apropriadas e de rever tais condições para autorização de 

comercialização, quando necessário; 

4) Recolher os fármacos do mercado;  

5) Conceder ou retirar licenças a fabricantes, grossistas, retalhistas, importadores, 

exportadores e distribuidores;   

6) Investigar a conduta relativa à fabricação, importação, exportação, 

armazenagem, distribuição, venda e utilização de fármacos; 

7) Aplicar impostos, cobrar e utilizar honorários pelos serviços prestados; 

8) Prescrever as normas adequados para os novos produtos médicos; para as 

novas utilizações, doses, e formulações dos fármacos existentes, e a outras 

categorias, quando considerado necessário; 

9) Estabelecer os procedimentos administrativos, civis e/ou penais; 



P á g i n a  | 12 

 

 

10) Exercer quaisquer outros poderes quando necessário para o desempenho das 

suas funções.   

 

Artigo 7.º: Funções da Agência/Autoridade 

A Agência/Autoridade terá, entre outras, as seguintes funções: 

1) Regulamentar a fabricação, importação e exportação, armazenagem, 

distribuição, venda e utilização de fármacos; 

2) Regulamentar, controlar, e inspeccionar o pessoal e os locais envolvidos na 

fabricação, importação e exportação, armazenamento, distribuição, venda, 

utilização e eliminação de fármacos;  

3) Manter um registo dos produtos médicos para os quais foi concedido uma 

autorização de introdução no mercado; 

4) Regulamentar os ensaios clínicos de fármacos; 

5) Testar os produtos médicos regulamentados nos termos da presente lei; 

6) Realizar a vigilância pós-comercialização no que diz respeito à segurança e à 

qualidade dos fármacos; 

7) Regulamentar a promoção, a publicidade e a comercialização dos fármacos; 

8) Regulamentar a utilização de produto médicos não registados para fins de 

ensaios ou para uso compassivo;  

9) Propagar informação sobre a qualidade e a segurança de produtos médicos a 

profissionais de saúde e ao público; 

10) Propagar informação sobre produtos médicos aos profissionais de saúde e ao 

público de modo a promover a sua utilização responsável; 

11) Colaborar com outras instituições nacionais, regionais e internacionais sobre a 

regulamentação de fármacos;  

12) Desempenhar outras funções que lhe forem atribuídas pelo Conselho. 

 

Artigo 8.º: Estabelecimento do Conselho  

1) O Concelho da Agência/Autoridade é por este meio estabelecida. 

2) O Conselho da Agência/Autoridade e seu Presidente são nomeados pela 

autoridade de nomeação, segundo as modalidades a determinar pelo 

regulamento.  
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3) O Conselho é constituído por, pelo menos, nove membros, mas não mais do que 

onze, nomeados como se segue: 

a) Cinco membros que têm cada um conhecimento técnico em pelo menos um 

dos seguinte domínios: medicina, farmácia, enfermagem, medicina 

veterinária e saúde pública;  

b) Um membro nomeado com base no seu conhecimento da lei;   

c) Um membro nomeado com base no seu conhecimento em questões 

financeiras e/ou contabilidade; 

d) Um representante da associação da indústria farmacêutica; 

e) Um representante da sociedade civil ou da comunidade. 

 

Artigo 9.º: Funções do Conselho 

1) O Conselho deve ter as funções de: 

a) Proporcionar orientação estratégica à Agência/Autoridade no exercício das 
suas funções. 

b) Aprovar o plano de trabalho anual e estratégico e o orçamento da 
Agência/Autoridade; 

c) Rever os relatórios anuais apresentados pela Agência/Autoridade; 

d) Controlar e avaliar as actividades da Agência/Autoridade; 

e) Estabelecer os comités necessários para o funcionamento do Conselho; 

f) Recomendar pessoas para nomeação a director da Agência/Autoridade à 
autoridade de nomeação; 

g) Aprovar a nomeação ou demissão dos altos dirigentes da 
Agência/Autoridade;  

h) Desempenhar as funções que possam ser atribuídas pela autoridade de 
supervisão.  

2) O Conselho deve fornecer um relatório anual à autoridade de nomeação que 

deve ser apresentado ao Parlamento. 

 

Artigo 10.º: Gestão da Agência/Autoridade 

1) Nomeação dos funcionários da Agência/Autoridade 

a) O responsável da Agência/Autoridade é nomeado pela autoridade de 

nomeação, sob recomendação do Conselho e deve possuir uma qualificação 

adequada em medicina, farmácia, enfermagem, medicina veterinária ou 

saúde pública. 

b) O responsável da Agência/Autoridade deve ser o chefe executivo e é 

responsável perante o Conselho da gestão das actividades e assuntos da 

Agência/Autoridade. 
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c) Os quadros superiores da Agência/Autoridade são nomeados pelo Conselho 

sob recomendação do responsável da Agência/Autoridade; 

 

2) Deveres e responsabilidades do responsável da Agência/Autoridade 

O responsável da Agência/Autoridade tem a seguinte responsabilidade: 

a) Gestão das actividades e assuntos da Agência/Autoridade; 

b)  Implementação desta lei que rege as actividades da Agência/Autoridade e a 

apresentação dos relatórios à autoridade nomeada através do Conselho; 

c) Execução das decisões e das directivas do Conselho e apresentação dos 

relatórios periódicos ao Conselho. 

3) Direcções da Agência/Autoridade 

A Agência/Autoridade terá direcções para facilitar a execução das suas operações e 

funções consideradas apropriadas, e podem incluir: 

a. Planeamento, controlo e avaliação, investigação e estatísticas; 

b. Avaliação e registo dos produtos; 

c. Inspecção e cumprimento da lei; 

d. Vigilância pós-comercialização; 

e. Controlo de qualidade; 

f. Harmonização e cooperação internacional; 

g. Recursos humanos, administração e finanças. 

Artigo 11.º: Comités técnicos 

1) O responsável da Agência/Autoridade deve, com a aprovação do Conselho, 

estabelecer comités técnicos, para facilitar o trabalho da Agência/Autoridade, 

que considerar adequado; 

2) Os relatórios dos comités técnicos devem formar a base para tomada de 

decisões pela Agência/Autoridade. 

Artigo 12.º: Financiamento da Agência/Autoridade  

1) O financiamento da Agência/Autoridade consiste de: 

a) Fundos apropriados pelo Estado; 

b) Honorários auferidos por serviços prestados; 

c) Rendimento que a Agência/Autoridade pode receber dos investimentos; 
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d) Subvenções e doações. 

2) A Agência/Autoridade pode, sob reserva das disposições de qualquer outra lei 

escrita e da aprovação do ministro responsável pelas finanças, receber fundos 

sob forma de empréstimos de qualquer fonte dentro ou fora do país, para o 

exercício das suas funções.  

3)  A recepção de fundos pela Agência/Autoridade deve estar sempre subordinada 

aos objectivos da presente lei, e deve estar livre de conflitos de interesse. 

PARTE III: SISTEMA NACIONAL DE REGULAMENTAÇÃO 

Artigo 13.º: Autorização de introdução no mercado 

1) Todos os produtos médicos que circulam no âmbito da presente lei devem ser 

registados e ter uma autorização válida de introdução do mercado e um 

certificado de conformidade, salvo algumas excepções.  

2) A Agência/Autoridade pode ocasionalmente determinar que um produto médico 

ou uma categoria de produtos médicos ou parte de uma classe ou categoria de 

produtos médicos são submetidos à isenção de autorização; 

3) Tal decisão deve ser publicada num jornal oficial do governo pelo responsável da 

Agência/Autoridade e deve entrar em vigor na data prevista na notificação.  

4) No caso de um produto médico que esteve disponível para venda no âmbito da 

presente lei imediatamente antes da data da publicação pela qual é submetida à 

autorização de introdução no mercado nos termos da presente lei, as 

disposições do Artigo 13.º (1) entrarão em vigor se nenhum pedido de 

autorização de introdução no mercado deste produto médico for feito no período 

de doze meses imediatamente após esta data, no fim desse período.   

5) As disposições do Artigo 13.º (1) não se aplicam em relação à venda de qualquer 

produto médico preparado por um farmacêutico para um paciente particular no 

quadro das suas actividades profissionais em uma quantidade não superior à 

quantidade necessária para o tratamento tal como determinado por um médico 

ou farmacêutico autorizado se: 

a) Tal produto médico não contém qualquer componente cuja venda é proibida 

por uma lei ou se um pedido de autorização de introdução no mercado do 

referida componente tenha sido rejeitada; e 

b) O componente activo do produto médico aparece em outro produto médico 

que foi autorizado ao abrigo da presente lei.  

Artigo 14.º: Análise dos Pedidos de Introdução no Mercado   

1) Todos os pedidos de autorização de introdução no mercado de produtos 

médicos devem ser submetidos ao responsável da Agência/Autoridade, 

mediante um modelo previsto e devem ser acompanhados de informações 
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prescritas, amostras de produtos médicos pertinentes, de informações sobre 

uma pessoa técnica qualificada e dos encargos do processo prescritos.  

2) A Agência/Autoridade deve prescrever as normas apropriadas para os novos 

produtos médicos; as novas utilizações, doses, e formulações de produtos 

médicos existentes; medicamentos de fontes múltiplas substituíveis (também 

designados equivalentes genéricos); e outras categorias, consoante o caso.    

3) A Agência/Autoridade pode prescrever as normas e os procedimentos para 

referência, tendo com base, ou ainda, analisando as avaliações da 

comercialização e das aprovações de outras autoridades regulamentares de 

produtos médicos ou de mecanismos de avaliação. 

4) A Agência/Autoridade aprova um fármaco se o considerar satisfatório; 

a. Que cumpre o objectivo fixado em termos de qualidade, segurança e 

eficácia; e  

b. Que a autorização de introdução no mercado seja do interesse público.  

5) Se a Agência/Autoridade não estiver satisfeita, deverá notificar o requerente por 

escrito explicando as razões pelas quais não está tão satisfeita e o requerente 

deve enviar uma resposta à Agência/Autoridade no prazo de três meses após a 

notificação. 

6) Se nenhuma resposta for submetida pelo requerente dentro do referido período, 

ou se após a análise da resposta apresentada a Agência / Autoridade ainda não 

estiver satisfeita, então rejeitará o pedido. 

7) A Agência/Autoridade deve publicar o registo dos medicamentos na publicação 

oficial governamental e no sítio Web oficial da Agência/Autoridade.  

Artigo 15.º: Concessão de licenças a fabricantes, importadores, exportadores, 

grossistas e distribuidores   

1) Nenhuma pessoa deve fabricar, importar, exportar, fornecer, armazenar, 

distribuir ou vender por atacado qualquer produto médico, a não ser que a 

pessoa esteja sob uma supervisão imediata de um farmacêutico e esteja na 

posse de uma licença emitida pela Agência/Autoridade. 

2) As condições de concessão de uma licença de fabricação, importação, 

exportação, venda a grosso, e distribuição de produtos médicos devem ser 

estipulada nas directrizes emitidas pela Agência/Autoridade que especificam as 

condições de entrega, renovação, suspensão, isenções ou excepções, anulação 

e revogação de tais licenças. 

3) Devem ser adoptadas disposições que exigem a todos os fabricantes, 

importadores, exportadores, grossistas e distribuidores o cumprimento das boas 
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práticas de fabricação (BPF) e das boas práticas de distribuição (BPD), bem 

como outras boas práticas como estipulado nas directrizes.  

4) A autoridade de supervisão designa os portos de entrada dos produtos médicos 

importados no domínio da jurisdição. 

5) A Agência/Autoridade deve manter um registo de todos os estabelecimentos 

autorizados e deve publicar os respectivos estabelecimentos no jornal 

governamental oficial e no sítio electrónico oficial da Agência/Autoridade. 

Artigo 16.º: Vigilância pós-comercialização e controlo de segurança 

A Agência/Autoridade deve assumir as seguintes funções: 

1) Farmacovigilância   

a. Será instituído um programa nacional de farmacovigilância como uma função 

da Agência/Autoridade para controlar e elaborar relatórios sobre a segurança 

dos produtos médicos.  

b. O Programa compromete-se a: 

i) Controlar e analisar os efeitos adversos ou eventos relacionados 

com produtos regulamentados nos termos da Lei; 

ii) Identificar e submeter relatórios sobre os eventos adversos 

relacionados com ensaios clínicos; 

iii) Estabelecer a causalidade, tomando medidas correctivas, e elaborar 

relatórios aos sistemas internacionais de vigilância da segurança; 

iv) Adoptar medidas regulamentares adequadas quando necessário, 

incluindo entre outros a revisão da autorização de introdução no 

mercado ou as exigências de rotulagem/ de advertência do produto 

médico. 

c. A Agência/Autoridade deve emitir directrizes que prevêem a obrigatoriedade 

da elaboração de relatórios e da actualização periódica em matéria de 

segurança pelos fabricantes e distribuidores, bem como a elaboração de 

relatórios de forma voluntária pelos profissionais dos cuidados de saúde e o 

público. 

2) Controlo da Qualidade 

A Agência/Autoridade pode instituir um programa de testes de risco que consistem 

na amostragem de produtos médicos em toda a cadeia de abastecimento, para 

identificar os produtos com maiores riscos ou com mais probabilidade de serem 

falsificados ou de baixa qualidade, e tomar as medidas adequadas para proteger a 

saúde pública, incluindo as medidas de aplicação da Lei. 
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3) Recolha e retirada de produtos médicos  

a. Sempre que o responsável da Agência/Autoridade achar que um produto médico 

não está em conformidade com as normas de identidade, força, qualidade e 

pureza, ou qualquer outro requisito específico na documentação para o registo, o 

responsável da Agência/Autoridade deve: 

i. Instruir o titular da licença a descontinuar sempre que se afigure possível 

a venda do resto do lote; 

ii. Recolher qualquer porção do lote já vendido. 

b. A Agência/Autoridade deve, por decreto, publicado numa publicação oficial, 

retirar e eliminar o registo de um produto médico que segundo os últimos dados 

científicos disponíveis apresentam-se perigosos para a saúde pública e o bem-

estar, ou são pouco fiáveis, ineficazes ou de qualidade inaceitável. 

c. Verificando-se a ocorrência de um evento no Artigo 16.º (3) (b) acima, a 

Agência/Autoridade publica anúncios ao público sobre os produtos médicos 

retirados do mercado. 

d.  A informação deve ser difundida o mais amplamente possível, inclusive através 

da utilização de meios electrónicos. 

4) Eliminação de produtos médicos 

Se a Agência/Autoridade decidir que não é do interesse público que um 

determinado fármacos esteja a disposição do público, a Agência/Autoridade 

pode determinar que tal produto seja retirado do mercado e eliminado de acordo 

com as leis pertinentes em vigor e de forma prevista no regulamento.  

 

Artigo 17.º: Inspecção regulamentar e execução  

1) Nomeação, autorização e reconhecimento dos inspectores 

a) A Agência/Autoridade: 

i. Recomenda à autoridade de nomeação a nomear os inspectores com 

competências necessárias em farmácia ou em ciências conexas, e 

com conhecimento e experiência no controlo de produtos médicos e 

estabelecimentos para a fabricação, armazenagem, transporte de 

produtos médicos; e 

ii. Autorizar esses inspectores a desempenhar essas funções conforme 

estipulado ao abrigo da presente Lei.  

 

b) Todos os inspectores nomeados ao abrigo da presente Lei devem ter uma 

identificação válida durante o exercício das suas funções;  

 

c) Todos os inspectores nomeados nos termos da presente devem estar 

vinculados por um código de conduta;   
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d) Todos os inspectores no exercício dos poderes que lhes são conferidos ao 

abrigo da presente Lei devem elaborar, mediante pedido, um documento 

devidamente autenticado que confirme a sua autoridade para o exercício das 

competências que lhes são conferidas.  

 

2)  Poderes dos Inspectores  

a) Os inspectores nomeados nos termos da presente Lei podem, sempre que 

razoável, entrar em qualquer: 

i. Estabelecimento que consta do registo do estabelecimento;  

ii. Outro estabelecimento em relação a qualquer pessoa que tenha licença 

nos termos da presente Lei; 

iii. Estabelecimento utilizado para a fabricação, comercialização, ou 

distribuição de um produto médico que esteja sujeito a um pedido de 

autorização ou licença para comercialização; 

iv. Estabelecimento suspeito de estar ligado ou ligado aos produtos 

regulamentados nos termos da presente Lei.  

 

b) Os inspectores podem, sempre que razoável: 

i. Examinar ou inspeccionar todos os certificados de autorização de 

introdução no mercado, licenças, livros, sistemas de armazenamento de 

informação electrónica ou outro documento que se encontram nos 

estabelecimentos e, para tal, podem fazer outras coisas, incluindo a 

obtenção de extractos de documentos na posse da pessoa, se for caso 

disso, para efectuar o exame ou a inspecção; e  

ii. Tirar amostras para análise, ou para outro exame de qualquer produto 

médico ou de qualquer substância susceptível de ser utilizada na 

fabricação de produtos médicos.  

 

c) Os inspectores podem: 

i. Apreender e reter quaisquer produtos médicos, substâncias ou artigos 

que consistem, ou contêm substâncias proibidas que os inspectores 

tenham motivos razoáveis para suspeitar, que sejam passíveis de serem 

confiscados nos termos da presente Lei; 

ii. Apreender e deter quaisquer medicamentos, artigos, registos ou outros 

artigos que lhes pareçam constituir ou conter evidências de uma 

contravenção nos termos da presente Lei; 

iii. Encerrar estabelecimentos que estejam em violação da presente Lei; e  

iv. Recomendar a instituição de procedimentos administrativos, civis e/ou 

penais. 
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3) Busca e apreensão 

a) Salvo disposição em contrário contida em qualquer outra lei, se os inspectores 

tiverem motivos razoáveis para acreditar que alguma pessoa tenha posse ilegal 

de qualquer produto médico proibido, podem, por meio de mandado de busca: 

i. Entrar em quaisquer estabelecimentos onde se acredite que tal pessoa 

esteja presente; ou 

ii. Revistar esses estabelecimentos ou pessoas; desde que a revista seja 

efectuada com decência e decoro. 

b) Qualquer fármaco proibido na posse dessa pessoa deve ser apreendido, e 

procedimentos legais instituídos como estipulado pela presente Lei.  

Artigo 18.º: Controlo de ensaios clínicos de fármacos  

1)  Nenhuma pessoa deve efectuar ensaios clínicos de fármacos em seres 

humanos sem a autorização relevante do Comité Nacional de Ética /Conselho de 

Revisão Institucional e a autorização da Agência/Autoridade;   

2) Todos os ensaios clínicos devem ser efectuados de acordo com as directrizes 

emitidas pela Agência/Autoridade, incluindo as disposições relativas às boas 

práticas clínicas (BPC) e as boas práticas de laboratório (BPL).  

3) Ninguém deve vender, distribuir, fornecer, reunir ou fabricar produtos médicos 

com o propósito de efectuar ensaios clínicos ou pesquisa médica, a menos que a 

pessoa esteja autorizada a fazê-lo ou lhe foi concedida uma isenção pela 

Agência/Autoridade; 

4) A Agência/Autoridade deve manter um registo de todos os ensaios clínicos 

efectuados na sua jurisdição.  

Artigo 19.º: Controlo da promoção e publicidade de produtos médicos   

1) Toda a promoção e publicidade de produtos médicos devem ser aprovadas pela 

Agência/Autoridade. 

2) A Agência/Autoridade deve emitir directrizes relacionadas com a promoção e 

publicidade de fármacos e de um código de prática de comercialização 

executória. 

Artigo 20.º: Laboratório de controlo de qualidade 

1) Deve ser criado um laboratório nacional de controlo de qualidade como parte da 

Agência/Autoridade. 

2) O Laboratório deve efectuar todas as funções relacionadas com a qualidade dos 

produtos regulamentados pela presente lei e, em particular, deve efectuar as 

seguintes tarefas: 

a. Analisar os fármacos e quaisquer outros produtos regulamentados que 

sejam considerados fármacos para efeito da presente Lei; 
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b. Efectuar a investigação e a formação; e 

c. Realizar quaisquer outras funções que devem ser determinadas pela 

Agência/Autoridade. 

3) No exercício das suas funções, a Agência/Autoridade pode usar qualquer 

Laboratório acreditado dentro ou fora do país para analisar os produtos médicos 

e funções concomitantes.  

4) A Agência/Autoridade designa analistas com qualificações, conhecimento e 

experiência pertinentes na análise de produtos médicos e autoriza esses 

analistas a exercer tais funções, como estipulado na presente Lei. 

Artigo 21.º: Inventariação, classificação e controlo de produtos médicos 

1) A programação e a classificação de qualquer produto ou substância médica 

devem ser determinadas pela Agência/Autoridade e publicada na publicação 

oficial do governo.  

2) O controlo de fármacos deve basear-se na situação de inventariação das 

substâncias, como atribuído pela Agência/Autoridade, como se segue:  

a) Substâncias inventariadas que estarão disponíveis para venda geral, em 

qualquer ponto de venda; 

b) Substâncias inventariadas que estarão disponíveis sob uma 

recomendação profissional de um farmacêutico, sem uma receita médica 

passada por um médico e disponível apenas em farmácias autorizadas; 

c) Substâncias inventariadas que estarão disponíveis apenas com uma 

receita médica passada por um médico e distribuídas por um farmacêutico 

licenciado; 

d) Substâncias inventariadas que estarão disponíveis apenas com receita 

médica passada por um médico e distribuídas por um farmacêutico ou um 

distribuidor autorizado, sujeitas a medidas de controlo previsto, em 

conformidade com a Convenção Única sobre Drogas Narcóticas de 1961, 

a Convenção de Substâncias Psicotrópicas de 1971, e a Convenção das 

Nações Unidas contra Tráfico de Drogas Ilícitas e Substâncias 

Psicotrópicas de 1988; 

e) Substâncias inventariadas que não podem ser vendidas, salvo em 

conformidade com uma autorização para fins educativos, de análise ou de 

investigação, ou para pacientes específicos. 

3)  Regulamentos devem ser emitidos pelo ministro, após consulta com a 

Agência/Autoridade, relativamente: 

a. Às exigências de uma receita médica legal para uma substância 

classificada; 

b. Ao reconhecimento de categorias de prescritores autorizados; 
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c. À concessão de licenças a outros distribuidores que não sejam 

farmacêuticos; 

d. Aos registos a manter em relação a substâncias inventariadas vendidas 

sob recomendação profissional de um farmacêutico ou sob receita médica 

por um prescritor autorizado; 

e. Às medidas de controlo a serem implementadas em relação a substâncias 

inventariadas como substâncias narcóticas ou psicotrópicas;  

f. Ao processo de obtenção de autorização para acesso a substâncias 

inventariadas, para fins educativos, análise ou investigação ou para 

pacientes individuais; 

g. À concessão de licenças a importadores, exportadores e fabricantes de 

substâncias narcóticas ou psicotrópicas e a exigências de informação 

sobre tais substâncias. 

4)  Ninguém deve importar, exportar ou fabricar quaisquer substâncias inventariadas 

como substâncias psicotrópicas ou estupefacientes, a menos que esteja em 

posse de uma licença específica emitida pela Agência/Autoridade para este fim. 

5)  A Agência/Autoridade recolhe dados necessários relativos à importação, 

exportação e fabricação de substâncias psicotrópicas ou estupefacientes que 

exigidos para fins de informação ao Conselho Internacional de Controlo de 

Estupefacientes, conforme descrito nos regulamentos. 

Artigo 22.º: Proibição de fármacos de qualidade inferior/adulterados/com rótulos 

falsos/falsificados/contrafeitos (SSFFC)  

1) Ninguém deve fabricar, importar, exportar, fornecer, armazenar, distribuir ou 

vender fármacos SSFFC. 

2) A Agência/Autoridade deve emitir directrizes que estipulam os procedimentos de 

tratamento dos fármacos SSFFC, em colaboração com outras instituições 

competentes. 

 

 

PARTE IV: OFENSAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS 

Artigo 23.º: Ofensas 

Qualquer pessoa que: 

1) Obstrua ou impeça um inspector no exercício dos seus poderes ou no exercício de 

suas funções pela presente lei; ou  

2) Com intenção fraudulenta, falsifica qualquer amostra obtida nos termos da 

presente lei; ou 
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3) Faça qualquer declaração falsa ou enganador relacionado com qualquer produto 

médico ou substância classificada: 

a) Num pedido de autorização de introdução no mercado dos 

mesmos; ou 

b) No âmbito de um pedido de autorização de fabricação, importação, 

exportação, armazenamento, venda ou distribuição do mesmo; ou 

c) No decurso de uma venda do mesmo; ou 

4) Venda de qualquer fármaco ou substância classificada num recipiente com 

declarações falsas ou enganosas sobre o seu conteúdo; ou 

5) Geralmente, em relação a fármacos e substâncias inventariadas, que transgridem 

uma disposição das secções seguintes, ou não estão em conformidade com a 

condição imposta abaixo, nomeadamente; 

a) Art. 13.º;  

b) Art.  15.º; 

c) Art.  16.º (3) e 16.º (4); 

d) Art.  18.º; 

e) Art.  19.º; 

f) Art.  21.º;  

g) Art.  22.º; ou 

6) de qualquer maneira, transgride as disposições da presente Lei, deve ser culpado 

de ofensa.  

 

Artigo 24.º: Sanções 

1) Qualquer pessoa declarada culpada de uma ofensa referida no Art. 23.º é 

passível de uma multa e/ou de prisão. 

2) O tribunal que declara uma pessoa culpada de uma infracção nos termos da 

presente Lei pode, sob pedido do procurador, declarar qualquer produto médico 

ou substância classificada em relação ao qual esta infracção foi cometida, sejam 

confiscados pelo Estado. 

3) Para além da responsabilidade civil e/ou sanções penais impostas a uma pessoa 

em relação a qualquer contravenção nos termos da presente Lei, outras sanções 

administrativas podem ser impostas, em conformidade com os regulamentos.  
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PARTE V: PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSO  

Artigo 25.º: Criação de uma Comissão Administrativa de Recurso   

1)  Uma Comissão Administrativa de Recursos deve ser criada pela autoridade de 

nomeação para ouvir e determinar os recursos apresentados por pessoas 

lesadas pelas decisões da Agência/Autoridade;  

2) A Comissão Administrativa de Recurso deve consistir de: 

a) Um juiz ou um advogado que tenha praticado sua profissão por um período 

de pelo menos sete anos, e será o presidente do comité; 

b) Profissionais registados como especialistas no domínio da medicina, 

farmácia, enfermagem, medicina veterinária e saúde pública, sendo que um 

pode ser chamado em função na natureza da queixa; 

c) Qualquer outro especialista no domínio de recursos.  

Artigo 26.º: Procedimentos Administrativos de Recurso  

1) Qualquer pessoa lesada por uma decisão da Agência/Autoridade pode recorrer 

da maneira, e no período prescrito, contra tal decisão, a uma Comissão 

Administrativos de Recurso. 

2) A decisão da Comissão Administrativa de Recursos é definitiva.  

 

PARTE VI: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E HARMONIZAÇÃO DO 

REGULAMENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS   

Artigo 27.º: Cooperação Internacional  

1) A Agência/Autoridade deve cooperar com outros organismos de regulamentação 

de produtos médicos nacionais, regionais e continentais;    

2) A Agência/Autoridade deve partilhar as informações farmacêuticas sobre os 

produtos que representam risco para a saúde pública com outros organismos a 

nível regional, continental e mundial; 

3) A autoridade de supervisão deve tomar medidas adequadas para assegurar uma 

cooperação bilateral, regional e internacional eficaz para lutar contra a produção, 

circulação, venda, uso de produtos médicos SSFFC, de drogas ilícitas, 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas.  

Artigo 29.º: Iniciativas de harmonização regulamentar 

1) A Agência/Autoridade participa em iniciativas regionais e continentais de 

harmonização da regulamentação de produtos médicos. 
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2) A autoridade de nomeação e/ou a Agência/Autoridade, se for caso disso, toma 

medidas para assegurar uma cooperação eficaz com os seus homólogos de 

outros países para: 

a) Harmonizar o registo de produtos médicos, as inspecções, o sistema de 

gestão de qualidade, o sistema de gestão de informação, as avaliações 

conjuntas e outras actividades de regulamentação que poderão ser 

apropriadas; 

b) Prever a utilização de laboratórios acreditados de controlo de qualidade 

no quadro de harmonização;  

c) Prever o reconhecimento de directrizes técnicas regionais, continentais e 

outras internacionais; 

d) Prever uma harmonização de exigências de dados informáticos para 

evidência da qualidade, segurança e eficácia dos produtos médicos e os 

motivos pelos quais a autorização de distribuição deve ser concedida 

dentro da região; 

e) Assegurar o reconhecimento mútuo de decisões de autorização de 

introdução no mercado; 

f) Partilhar as sínteses de avaliação e os relatórios de inspecção; 

g) Participar na vigilância comum pós-comercialização efectuada, em 

conformidade com as normas nacionais e internacionais reconhecidas; 

h) Prever uma cooperação com outras agências/autoridades de 

regulamentação com vista a reforçar a capacidade nacional de 

regulamentação;  

i) Estabelecer as redes com outras agências/autoridades de 

regulamentação e colaborar na protecção da saúde pública através de 

actividades de aplicação da lei;  

j) Estabelecer programas de intercâmbio com outras agências/autoridades 

de regulamentação de produtos médicos de modo acompanhar a 

evolução dos desenvolvimentos científicos no campo dos produtos 

médicos; e 

k) Prever os mecanismos jurídicos necessários para a harmonização 

regulamentar; 

l) Assegurar a transparência e partilha de informações mediante: 

i. O estabelecimento de um sistema de gestão de qualidade em função 

das necessidades regionais e continentais comuns, visando 

assegurar a eficácia;  
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ii. A criação de um sistema nacional de gestão de informação nacional 

que permite partilhar informações a nível regional e continental de 

acordo com a legislação nacional, os acordos bilaterais e 

multilaterais; e   

PARTE VII: MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

Artigo 29.º: Monitorização e avaliação do sistema nacional de regulamentação  

1) A Agência/Autoridade cria um sistema de monitorização e avaliação responsável 

de analisar e avaliar o desempenho da Agência/Autoridade;  

2) A Agência/Autoridade elabora relatórios periódicos e apresenta à autoridade de 

supervisão por intermédio do Conselho da Agência/Autoridade. 

3) A autoridade de supervisão submete relatórios sobre o desempenho da 

Agência/Autoridade aos órgãos directores competentes a nível regional e 

continental.   

PARTE VIII: REGULAMENTOS E DIRECTRIZES 

Artigo 30.º: Regulamentos    

1) A autoridade de nomeação deve ter o poder de emitir regulamentos necessários 

para a realização eficaz dos objectivos da presente lei, em concertação com a 

Agência/Autoridade. 

2) A Agência/Autoridade deve, dentro de um prazo razoável antes da aplicação de 

qualquer regulamento nos termos do Art. 31.º (1), divulgar o texto do 

regulamento, juntamente com uma notificação que declara a intenção de publicar 

oficialmente o regulamento, convidar as partes interessadas em fornecer 

quaisquer comentários ou argumentações sobre o referido regulamento. 

Artigo 31.º: Directrizes 

1) A Agência/Autoridade terá o poder de emitir directrizes necessárias para a 

realização dos objectivos e metas da presente Lei; 

2) A Agência/Autoridade deve, dentro de um prazo razoável antes da aplicação de 

qualquer directriz nos termos do Art. 31.º (1), divulgar o texto do regulamento, 

juntamente com uma notificação que declara a intenção de publicar oficialmente 

o regulamento, convidar as partes interessadas em fornecer quaisquer 

comentários ou argumentações sobre o referido regulamento;   
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PARTE IX: DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Artigo 32.º: Declaração e conflito de interesses 

1) Um membro do pessoal da Agência/Autoridade, do Conselho ou de um comité 

deve declarar quaisquer interesses relacionados com quaisquer produtos 

médicos, que sejam relevantes para qualquer tomada de decisão.  

2) Os conflitos de interesse identificados devem ser geridos adequadamente de 

acordo com as directrizes publicadas.  

Artigo 33.º: Limitação da Responsabilidade  

1) A Agência/Autoridade, o Conselho, um membro do comité ou um membro do 

pessoal da Agência/Autoridade não é responsável por alguma perda ou dano 

resultante de alguma decisão tomada ou acto realizado em boa-fé no exercício 

de poderes ou das funções nos termos desta Lei e outras leis aplicáveis.  

2) A Agência/Autoridade, o Conselho, um membro do comité ou um membro de 

pessoal da Agência/Autoridade pode contudo ser responsabilizado por qualquer 

perda ou dano, se a perda ou dano é devido à má conduta intencional, 

negligência grave ou falha em cumprir com a presente Lei e outras leis 

aplicáveis. 

Artigo 34.º: Protecção e acesso à informação  

1) Ninguém deve divulgar a qualquer outra pessoa/instituição qualquer informação 

adquirida no exercício dos seus poderes ou no desempenho das suas funções 

nos termos da presente Lei e em relação às actividades ou assuntos de qualquer 

pessoa ou utilizar essas informações para um ganho pessoal ou para benefício 

do seu empregador;  

2) Uma pessoa pode ser autorizada a divulgar informações: 

a) Com a finalidade de exercer os seus poderes ou desempenhar suas 

funções nos termos da presente Lei com autorização por escrito da 

Agência/Autoridade;  

b)  Quando tal seja exigido por um tribunal competente ou ao abrigo de 

qualquer lei; ou  

c) Se for do interesse público.  

Artigo 35.º: Regulamentação de outros produtos conexos 

1) A Agência/Autoridade pode regulamentar outros produtos conexos que não 

estão cobertos pela presente Lei. A autoridade de nomeação deve emitir 

regulamentos para esses produtos conexos para assegurar que estes cumprem 

com as normas prescritas. 
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PARTE X: ENTRADA EM VIGOR 

A lei entrará em vigor em conformidade com os procedimentos legislativos de cada Estado. 


