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Estrutura 



Departamento Farmacêutico 

 É uma instituição subordinada diretamente ao Ministro da 

Saúde, (ao abrigo do art. 5 Diploma Ministerial nº. 138/2007 de 

24 de Outubro) que funciona como o órgão regulador de 

Medicamentos e Produtos de Saúde em Moçambique.  

 

 Em Setembro de 2016 foi elevado a categoria de uma Direcção 

Nacional. 
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Missão 

Regular e supervisionar os sectores dos medicamentos e 

produtos afins, segundo os mais elevados padrões de 

protecção  da saúde pública;  

Garantir ao cidadão medicamentos de qualidade, eficazes  e 

seguros. 

 



Ser um modelo de excelência na prestação de um serviço 

público de qualidade e uma agência de referência na SADC; 

 

Garantir a acessibilidade de medicamentos eficazes e de 

qualidade. 

Visão 



• Promover o uso racional de medicamentos e organizar o seu 

abastecimento regular; 

• Licenciar, controlar e inspeccionar o exercício da actividade 

Farmacêutica; 

• Assegurar  a qualidade dos medicamentos em circulação no País; 

• Promover e controlar o desenvolvimento da indústria Farmacêutica; 

• Emitir autorização ou retirar da circulação no mercado nacional, 

medicamentos, vacinas, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos 

e fitoterapêuticos; 

Competências  
Decreto Presidencial nº 34/2015 – Atribuições e Competências do 

MISAU na área Farmacêutica 



Regular e supervisionar os sectores comercial e industrial da area 

farmacêutica para o uso humano; 

Garantir o acesso dos cidadãos a medicamentos e produtos de 

saúde de qualidade, eficazes, e seguros e o seu uso racional; 

Licenciar e emitir autorização de abertura ou de encerramento de 

farmácias, importadores/distribuidores e indústrias farmacêuticas. 

Aprovação e controle de preços de medicamentos. 

Competências (cont.)  



DEPARTAMENTO 
FARMACÊUTICO 

 

Repartição de 
Administração e Finanças 

 

Repartição de 
Inspecção 

Farmacêutica 

Repartiçao de Registo de 
Medicamentos, Produtos de 
Saúde, vacinas e produtos 

biologicos 

Repartição de Gestão 
de Risco de 

Medicamento e 
Ensaio Clinico 

LNCQM  GABINETE 
JURÍDICO 

CTTF 

CGQM 

CTRM 

CNF 

Organograma 



Controlo e Vigilância do Mercado 

Licenciamento 

Registo 

Importação  

Farmacovigilância  

Controlo de 
qualidade 



1. Licenciamento da empresa 

Toda a entidade que se dedica a actividade de importação de produtos farmaceuticos em 

Moçambique, carece de uma licença concedida pelo MISAU, ao abrigo do artigo 20 da 

Lei 4/98, Lei do medicamento; 

 

2. Registo do medicamento 

A introdução de um medicamento no mercado moçambicano, carece de um registo prévio, 

de acordo com: 

Art. 8 da Lei 4/98 de 14 de Janeiro, (Lei do medicamento) conjugado com o Decreto 

22/99 de 4 Maio, que aprova o regulamento de registo de medicamentos. 

Controlo e Vigilância do Mercado 



Tipos de Registo 

 Registo Completo - Consiste no registo de novas moléculas nunca 

comercializadas em Moçambique, moléculas já comercializadas mas que estão em 

estudo, incluindo as vacinas e os produtos biológicos.  

    

  Duração do Processo:  1 ano. 

     Também estão incluídos os seguintes grupos terapêuticos: 

  anti-retrovirais, anti-maláricos e medicamentos usados no tratamento da 

tuberculose.   

 
 
  

Controlo e Vigilância do Mercado 



Tipos de Registo (cont.)  

  

 Registo Abreviado - consiste no registo de moléculas conhecidas e já       

comercializadas no País;  

    Duração do Processo:  9 meses  

 Registo por Reconhecimento - consiste no registo de moléculas conhecidas e 

que já estejam registadas nos países da U.E, nos EUA, no Brasil e na África do 

Sul); recentemente Moçambique juntou-se a iniciativa da SADC de registo 

conjunto (ZANZIMBONA). 

     Duração: 3 meses 

 Notificação – usada para os Produtos de Saúde, Fitoterápicos e Homeopáticos. 

     Leva 3 meses 

 
  
 
 

 
 

 



 

Controlo e Vigilância do Mercado 

 
 Após a concessão de registo, este tem a validade de 5 anos, devendo o 

requerente solicitar sua renovação 180 dias antes de seu término. 

 

  

Os medicamentos que constam no formulário nacional de medicamentos têm prioridade 

no acto de registo. 

 

Validade de registo 
 



3. Processo de importação 

Para cada importação de medicamentos e produtos de saúde, o detentor de registo 

deve submeter um pedido de autorização de importação ao abrigo do Despacho 

Ministerial  de 27 de Outubro  de 2009; que aprova as normas  e procedimentos das 

boas práticas de importação , distribuição e exportação de medicamentos. 

 

4. Controlo da qualidade 

Monitoria da qualidade dos medicamentos na entrada e após distribuição - Diploma 

Ministerial n◦59/2014 de 25 de Abril; que Aprova o Regulamento e o Estatuto do 

Laboratório Nacional do Controlo  de Qualidade de Medicamentos 

 

Controlo e Vigilância do Mercado 



Controlo e Vigilância do Mercado 

5. Controle de Preços 

Após a chegada dos medicamentos ao território Moçambicano, as empresas 

importadoras devem submeter uma proposta de preços que deve ser aprovada 

pelo DF. 

 

6. Farmacovigilância 

Monitoria do perfil de segurança do medicamento após utilização pelo paciente, 

através da notificação de Reação Adversa aos Medicamentos e Vacinas - 

Diploma Ministerial 53/2010 de 23 de Março (Aprova o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância). 

 



 Acreditação do LNCQM; 

 Transformação da Direcção Nacional em uma Agência Reguladora 

Autonóma; 

 Profissionalização e especialização técnica dos funcionarios; 

 Alargamento e reforço da Cooperação Técnica com outras Autoridades 

Reguladoras de Medicamentos. 

Perspectivas do Departamento Farmacêutico  



 Aprovação do Decreto-Lei que criará a Agência Reguladora; 

 

 Implementação de novas políticas que visam a garantia de qualidade dos 

medicamentos que circulam no país; 

 

 Construção de um Laboratório Nacional de Controlo de Qualidade de 

Medicamentos de Raíz; 

Desafios do Departamento Farmacêutico  
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