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• População: 512.173 (2013 INE) 

• Esperança de vida 75,1 anos 

• PIB per capita USD 3436 

• Idade média 27 anos  

• IDH 0,708 (2009 ) 

Taxa de escolarização 76% 

• População zonas urbanas: 58% 

•  Orçamento MS ~ 7 % OGE 

 Adesão OMC
Parceria especial com a EU
Graduação a país de rendimento médio



A Saúde e o Setor Farmacêutico 
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•Tx mortalidade: 4,9%   

• Causas morte: cardiovascular, neoplasia/tumor e doenças 
respiratórias 

• Cobertura vacinal 90,1 

• Estruturas de saúde: 190  

•Racio médico;enfermeiro/10.000 hab.: 6,01 e 11,9 
enfermeiros 

 

•1 Industria farmacêutica 

•1 Importador e distribuidor (publico) 

•Agencia de regulação -ARFA 

•Direcção Geral de Farmácia e Medicamento -DGFM 

•37 Farmacias (+ 32 publicas nas estruturas de saúde) 
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Sector Farmacêutico 



• Parceria especial com União Europeia 

– Convergência técnica e normativa 

• Integração na região CEDEAO 

– Harmonização legislação e regulamentação AIM 

– 15 países (Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, 

Costa do Marfim, Gambia, Ghana, Guiné K, Guiné 

Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Serra 

Leoa e Togo)  

– 310 milhões  
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Mandato, Missão e Competências 
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 MANDATO 

MISSÃO 

COMPETÊNCIAS 

Autoridade para regulação técnica e 
económica dos sectores farmacêutico e 
alimentar 

Garantir à população o acesso a 

alimentos e produtos farmacêuticos com 

qualidade e segurança 

Regulamentação, Supervisão, Sancionatórias 

ARFA 

http://www.arfa.cv/


 
 
 
 
 

 

Medicamentos 

(uso humano) 

 

Alimentos 

(consumo 

humano) 

 

Cosméticos 

 

 

 

 

 

Alimentos 

funcionais 

 

 

Biocidas 

 

 

 

 

 

Aditivos 

alimentares 

  

Suplementos 

alimentares 
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PRODUTOS REGULADOS 



Atribuições gerais 
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Regular e supervisionar as actividades ligadas ao ciclo de vida dos produtos 
visando a disponibilidade, acesso, segurança, qualidade e eficácia 

Propor medidas de natureza legislativa no âmbito das suas atribuições 

Fiscalizar a aplicação e o cumprimento das leis, normas e requisitos 
técnicos aplicáveis aos sectores regulados 

Assegurar o correcto funcionamento do mercado e a sua transparência 

Assegurar e acompanhar o cumprimento de obrigações internacionais no 
âmbito das suas atribuições 

Promover a informação e a sensibilização nas suas áreas de intervenção 

http://www.arfa.cv/


PREÇO 

MONITOR 

CÓDIGO 



Mandato, Missão e Competências 
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ÁREA ALIMENTAR ÁREA FARMACÊUTICA 

Desenvolver e coordenar o Sistema 
Nacional de Controlo de Alimentos 

Ponto Focal Codex Alimentarius 

Supervisionar o abastecimento nacional de 
alimentos de primeira necessidade 

Regular o funcionamento do mercado e 
assegurar o planeamento e a satisfação 
das necessidades alimentares de urgência 

Regular todas as etapas subsequentes da 
recepção de ajuda alimentar concedida ao 
Estado  

Assegurar a gestão do Sistema Integrado 
de Monitorização do Mercado 
Farmacêutico 

Assegurar as actividades para registo e 
Autorização de introdução de 
medicamento 

Estabelecer mecanismos de fixação de 
preço de medicamentos  

Supervisionar o abastecimento de 
medicamentos de stock mínimo 
obrigatório 

Assegurar, em articulação com MS, o 
funcionamento do SNF 

http://www.arfa.cv/


Legislação 

 DL nº 22/2009 - Estabelece o regime de preços de MUH 

DL nº 64/2009 - Estabelece a organização e funcionamento do SIMFAR 

 DR nº 23/2009 -Define as normas de vigilância da vertente económica do 

SIMFAR 

 DL nº 59/2006, de 26 de dezembro – Define regras para AIM 

 Regulamentação ... 
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 Supervisão e Inspeção 
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ÁREA FARMACÊUTICA 

•  Sistema de informação de suporte ao SIMFAR  

•  Cadastro de medicamentos  

•    Relatórios de comercialização 

•Plano anual inspeção (100% operadores) 

•  Sistema de alertas e recolha de lotes (EMA) 

•  Farmacovigilância: 110º Membro do Programa internacional de monitorização 

(OMS) 

http://www.arfa.cv/


RESULTADOS ALCANÇADOS – R1.1 
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 Estudo sobre Venda Ilícita de medicamentos 

 

Campanhas de informação, sensibilização dos consumidores sobre: 

 Riscos da venda ilícita de medicamentos 

 Cuidado com automedicação 

 Uso correto dos medicamentos 

 Importância da Notificação  

Estudos e Campanhas 



Registo (AIM) 

• A introdução e comercialização de qualquer medicamento no mercado 

cabo-verdiano, quer seja fabricado no país ou importado, carece da 

autorização prévia concedida pela ARFA (DL nº 59/2006); 

 

• A AIM é regulamentada por:  

– Deliberação nº 09/2014, de 6 de outubro e seu respetivo anexo,  AIM 

por reconhecimento de AIM concedida por outro estado (processo 

simplificado); e  

– Deliberação nº 06/CA/2016, de 06 de maio que aprova AIM por 

processo completo.  
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Procedimento Taxa Prazo 

AIM de Especialidade farmacêutica 60.000 ECV 
(544.14 EUR) 

 90 dias 
reconhecimento 

180 dias 
Processo 
completo 

AIM de genérico 25.000 ECV 
(226.73 EUR) 

Alteração de AIM Especialidade farmacêutica 30.000 ECV 
(272.07 EUR) 

 
 
 

 
120 dias 

Alteração de AIM de genérico 10.000 ECV  
(90.69 EUR) 

Renovação AIM de Especialidade 
Farmacêutica 

30.000 ECV 
(272.07 EUR) 

Renovação AIM de Genérico 10.000 ECV  
(90.69 EUR) 
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Registo (AIM) 

Taxas e prazos 

A documentação de suporte e legislação aplicável disponíveis no sítio eletrónico da ARFA:  

http://arfa.cv/index.php/setor-farmaceutico/aim-autorizacao-de-introducao-no-mercado 
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Achada de Sto. António 

C.P. 296 –A; 

Praia – Cabo Verde 

Telf.:+ 238 262 64 57;  

Fax: + 238 262 49 70      

Email: arfa@arfa.gov.cv 
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