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FUNDAMENTAÇÃO 

 

Dada a dinâmica do mercado farmacêutico e a existência de novas categorias de produtos 

farmacêuticos em resultado da evolução tecnológica, aliado ao processo de harmonização 

ao nível das comunidades regionais e internacionais, houve a necessidade de actualização 

da Lei nº 4/98 de 14 de Janeiro Lei do Medicamento, que culminou com aprovação da Lei 

nº 12/2017 de 8 de Setembro (Lei do Medicamento, Vacinas e outros Produtos biológicos 

e de Saúde, para o uso humano) onde foram incluídos os produtos de Saúde. 

 

A mesma Lei define produtos de saúde como sendo todos produtos ou substâncias usadas 

nos cuidados curativos, paliativos, nutritivos, higiénicos ou estéticos, que podem influenciar 

directa ou indirectamente no bem-estar do indivíduo.  

 

Estas matérias eram reguladas pela legislação avulsa, mormente, o Despachos Ministerial 

de 13 de Janeiro de 2017, que aprovam os mecanismos de controlo da importação das 

diferentes categorias de produtos de saúde, para o mercado nacional, através de uma 

notificação. Ademais, o instrumento legal em referência estabelece as diferentes categorias 

que constituem os produtos de saúde que incluem: Produtos Cosméticos e de Higiene 

Corporal, Suplementos Nutricionais, Desinfectantes e Anti-sépticos, Dispositivos Médicos e 

de Diagnóstico in vitro. O presente regulamento tem mérito ao incluir no mesmo instrumento 

jurídico os produtos fitoterápicos e homeopáticos regulados pelo Despacho Ministerial de 

11 de Agosto de 2008.  

 

Em face desta incompletude jurídica e a fim de esclarecer as várias preocupações das 

partes interessadas e do público em geral, viu-se a necessidade de regular os produtos de 

saúde, fitoterápicos e homeopáticos.  

 

Nestes termos, torna-se imprescindível estabelecer um regulamento que oriente aos 

responsáveis pela pesquisa, fabrico,, importação, distribuição e exportação e venda a 

retalho e de mais interessados sobre as condições a serem cumpridas para obtenção de 

uma Autorização de Introdução no Mercado de Produtos de Saúde a luz da Lei nº 12/2017 

de 8 de Setembro e em harmonia com as directrizes dos Países da Comunidade de 
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Desenvolvimento da África Austral (SADC) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) com 

vista a garantir que os produtos comercializados no país, não causem problemas de saúde 

pública. 

 

É nestes termos que, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 4 e 45 da Lei nº 

12/2017 de 8 de Setembro que se submete a presente proposta do Regulamento para 

apreciação e aprovação pelo Conselho de Ministros. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_________________ 
CONSELHO DE MINISTROS 

 
DECRETO Nº……./2021 

de ……de…….. 
 

Tornando – se necessário estabelecer o regulamento para a Autorização de Introdução no 

Mercado de Produtos de Saúde, Produtos Fitoterápicos e Homeopáticos, ao abrigo do nº 2 

do artigo 5 e 54, ambos da Lei nº 12/2017, de 8 de Setembro, o Conselho de Ministros 

Decreta:   

Artigo 1. É aprovado o Regulamento para a Autorização de Introdução no Mercado de 

Produtos de Saúde, produtos fitoterápicos e homeopáticos. 

Artigo 2. Compete a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamento, IP (ANARME, IP), 

criada pela Lei n.º 12/2017, de 8 de Setembro, estabelecer os mecanismos da aplicação do 

presente Decreto.  

Artigo 3. São revogados as demais normas que contrariem o disposto no presente Decreto. 

Artigo 4. O presente regulamento entra imediatamente em vigor. 

 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos ________ de Dezembro de 2021 

Publique-se, 

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho de Rosário 
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REGULAMENTO PARA A AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO DE 
PRODUTOS DE SAÚDE E MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS E HOMEOPÁTICOS 

 
CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 1 

(Objecto) 
1. O presente Regulamento visa estabelecer os requisitos para a autorização de 

introdução no mercado nacional de produtos de saúde, fitoterápicos e homeopáticos 

para uso humano, que sejam de qualidade, seguros e eficazes, de acordo com as 

normas moçambicanas e internacionais. 

 

2. São considerados produtos de saúde os seguintes: 

a) Dispositivos Médicos e de Diagnóstico In-vitro; 
b) Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal; 
c) Suplementos nutricionais; 
d) Desinfectantes e Anti-sépticos. 

 
Artigo 2 

(Âmbito de aplicação) 

O presente Regulamento aplica-se a toda as entidades devidamente licenciadas para o 

fabrico, importação, distribuição e exportação de produtos de saúde, Produtos Fitoterápicos 

e Homeopáticos. 
 

Artigo 3 

(Definições) 
As definições dos termos usados no presente Regulamento constam de glossário em 

anexo, que dele faz parte integrante. 
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CAPÍTULO II 
 

AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 

Artigo 4 

(Competência) 

Compete a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos I.P, abreviadamente 

designada por ANARME,IP, autorizar a AIM de produtos de saúde, produtos fitoterápicos e 

homeopáticos, e os actos pós AIM (renovação, alteração, suspensão e cancelamento). 

 

Artigo 5 

(Titular de Autorização de Introdução no Mercado) 
1. O titular da AIM em Moçambique pode ser o fabricante, o detentor de AIM no País 

de origem do produto ou o seu representante legal. 

2. Sem prejuízo do número anterior o titular de AIM deve ter um Representante legal, 

baseado em Moçambique, salvo situações em que o fabricante esteja situado em 

Moçambique. 

3. O representante legal mencionado nos termos do número anterior, deve ser uma 

empresa licenciada pela ANARME, I.P para exercer a actividade de importação e 

distribuição de produtos farmacêuticos. 

 

Artigo 6 

(Obrigações do Titular de AIM) 

São obrigações do titular de AIM, os seguintes: 

a) Garantir que o produto de saúde atenda aos requisitos de qualidade, segurança, 

eficácia e de desempenho; 

b) Manter evidências objectivas para estabelecer que o produto de saúde atenda 

aos requisitos de qualidade, segurança, eficácia e/ou desempenho; 

c) Enviar, durante a vigência da validade do produto de saúde, os relatórios de 

vigilância pós-comercialização, incluindo quaisquer eventos adversos; 

b) Fazer o rastreio, recolha e incineração de todos os lotes de produtos de saúde, 

fitoterápicos e homeopáticos com não conformidade confirmada. 
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Artigo 7 

(Fabrico, Comercialização, Importação ou Distribuição de Produtos de Saúde) 

1. Somente é autorizado para o fabrico, importação ou distribuição para 

comercialização, às entidades que: 

a) Possuam um alvará válido, emitido pela ANARME I.P;  

b) Tenham o produto de saúde registado, notificado ou autorizado a fabricar ou 

importar;  

c) Cumpram com as condições do alvará emitido. 

 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a ANARME I.P pode, a pedido de 

terceiros, e em quantidade por ela determinada, autorizar a importação de produtos 

de saúde, fitoterápicos e homeopáticos para uso pessoal. 

 

Artigo 8 

(Isenções de Registo) 

1. Estão isentos de registo: 

 
a) Os produtos de saúde, fitoterápicos e homeopáticos que constam na lista de 

produtos sujeitos a notificação e na lista de produtos não controlados, aprovada 

pela ANARME I.P. 

b) A Importação e Exportação de produtos de saúde e de produtos fitoterápicos e 

homeopáticos para uso pessoal; 

c) A importação de acessórios dos Dispositivos Médicos registados. 

2. As listas referidas na alínea a) são actualizadas periodicamente pela ANARME I.P. 

3. O acto de fabrico, importação e distribuição dos produtos sujeitos a notificação, deve 

ser notificado a ANARME I.P. 

 

Artigo 9 

(Validade de AIM) 

A AIM concedida, através do registo, é valida por um período de 5 (cinco) anos, renováveis, 

por períodos iguais e sucessivos. 
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         Artigo 10 

(Redacção do Material de Embalagem) 

1. As informações constantes no folheto informativo, resumo das características dos 

produtos, manual de instrução e no rótulo, devem ser redigidas em língua 

portuguesa, de forma clara e de fácil compreensão para o paciente, o profissional de 

saúde e outros usuários. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o conteúdo do rótulo e folheto 

informativo pode constar simultaneamente noutras línguas. 

3. O não cumprimento do disposto no nº 1 implica a não recepção do pedido. 

 

Artigo 11 

(Designação comercial) 
1. Os produtos de saúde, produtos fitoterápicos e homeopáticos a registar, nos termos 

do presente Regulamento, não devem ter nome ou designação que induza em erro 

quanto a sua composição, finalidade, indicações terapêuticas, contra-indicações, 

modo de uso e procedência. 

2. O texto, o slogan, as denominações, as imagens, as marcas e outros sinais 

distintivos do comércio, constantes da rotulagem e na apresentação para venda dos 

produtos de saúde e de produtos fitoterápicos e homeopáticos, não devem ser 

utilizados para atribuir a esses produtos características que não possuem. 

3. Para o produto da saúde sujeito ao registo, é proibido a adopção de nome comercial 

igual ou semelhante a um outro produto de saúde produtos fitoterápicos e 

homeopáticos, já registado, com composição, finalidade, indicações terapêuticas, 

modo de uso e procedência diferentes, ainda que do mesmo titular de AIM. 

4. Produtos de saúde e de produtos fitoterápicos e homeopáticos sujeito ao registo, 

com composição, finalidade, indicações terapêuticas, modo de uso ou procedência 

iguais, deve ter uma designação comercial pelo menos 3 letras diferentes. 
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Artigo 12 

  (Registo por Reconhecimento) 

1. As categorias de produtos pré-qualificados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estão sujeitas a aplicação do procedimento de registo colaborativo com a 

OMS. 
2. Sem prejuízo do número anterior, a ANARME I.P reconhece a decisão tomada nos 

países com os quais Moçambique tem como referência. 

3. Para os dispositivos médicos e de diagnóstico in vitro, para além da OMS, a ANARME 

I.P reconhece a decisão tomada pelos países membros do Fórum Internacional para 

Reguladores de Dispositivos Médicos (IMDRF). 
 

Artigo 13 

(Casos de Indeferimento de AIM) 
O requerimento de AIM é indeferido sempre que se verifique uma das seguintes 

circunstâncias: 

a) A não instrução do processo de acordo com o previsto no presente Regulamento 

ou contenha dados incorrectos, falsos, enganosos e desactualizados, ainda que 

validado pela ANARME I.P; 

b) Produto de saúde considerado nocivo em condições normais de utilização; 

c) Produto de saúde sem composição qualitativa ou quantitativa declarada, quando 

aplicável; 

d) A Relação risco-benefício desfavorável, nas condições de utilização propostas; 

e) Produto de saúde que não cumpre com os requisitos de rotulagem estabelecidos 

neste Regulamento;  

f) Requerente não tenha atendido a uma solicitação de informações adicionais ou 

de amostras, feita pela ANARME I.P, até o dia especificado na solicitação. 

g) Outras situações que a ANARME I.P julgar relevantes. 

 

Artigo 14 
(Protecção da Saúde) 

1. Os produtos de saúde, produtos fitoterápicos e homeopáticos colocados no mercado 

não devem prejudicar a saúde humana quando aplicados em condições normais ou 
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razoavelmente previsíveis de utilização, tendo em conta, nomeadamente, a sua 

apresentação, rotulagem, instruções de utilização e de eliminação, bem como 

qualquer outra indicação ou informação do fabricante, ou do responsável pela 

introdução dos produtos no mercado. 

2. Sempre que se verifiquem reacções adversas provocadas pelo uso dos produtos de 

saúde e de produtos fitoterápicos e homeopáticos colocados no mercado nas 

condições referidas no número anterior, são comunicadas a ANARME I.P, quer pelo 

fabricante ou pelo responsável da introdução do mesmo no mercado, quer pelos 

profissionais de saúde e técnicos especialistas de estética, a fim de serem propostas 

as medidas convenientes à defesa da saúde pública.  

3. Sempre que a protecção da saúde pública o exija, os fabricantes ou os responsáveis 

pela introdução no mercado dos produtos de saúde e de produtos fitoterápicos e 

homeopáticos devem prestar a ANARME I.P, as informações adequadas e 

suficientes que permitam desencadear os procedimentos que forem julgados 

necessários. 

 

                                                CAPITULO III 
Actos Posteriores a AIM 

 

Artigo 15 
(Renovação) 

1. O pedido de renovação é apresentado pelo respectivo titular de AIM, no quarto ano 

após a concessão de AIM, com pelo menos 90 dias de antecedência em relação à 

data limite de validade da AIM concedida. 

2. A não apresentação do pedido de renovação no prazo fixado implica o cancelamento 

automático da AIM. 

3. A reactivação de um produto cancelado carece de um novo pedido de AIM. 

 

Artigo 16 

(Alterações da AIM) 
1. Qualquer alteração efectuada nos termos da AIM é submetida à ANARME I.P. 

2. A não submissão de alterações implica penalização.  
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3. Uma vez submetida e avaliada favoravelmente, a alteração é averbada e comunicada 

ao requerente. 

 
Artigo 17 

(Cancelamento de AIM) 
1. Havendo razões técnico-científicas e administrativas, a ANARME pode cancelar uma 

AIM concedida. 

2. O titular da AIM pode solicitar o cancelamento do registo do seu produto de saúde, 

fitoterápico e homeopático, mediante requerimento devidamente fundamentado, 

dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ANARME, I.P. 

 
CAPÍTULO IV 

(Penalizações) 

 
Artigo 18 

(Infracções e Sanções) 

1. Cabe a ANARME I.P, suspender a autorização de fabrico, importação, distribuição e 

comercialização de produtos de saúde, fitoterápico e homeopático quando verifique a 

violação das normas legais e regulamentares aplicáveis ou das condições de 

autorização.  

2. No caso previsto no número anterior, é concedido ao interessado um prazo, não inferior 

a trinta dias, para corrigir as deficiências que deram origem à suspensão. 

3. O incumprimento do previsto no número 2 do presente artigo determina a adopção de 

uma ou ambas das seguintes medidas:  

a) Pagamento de multa, conforme estabelecido na Lei 12/2017 de 8 de Setembro; 

b) Revogação da Autorização; 

c) Confiscação dos produtos de saúde, fitoterápico e homeopático a favor do Estado 

ou, incineração dos mesmos cujas despesas estarão a cargo do titular da AIM; 

d) Interdição do exercício da actividade de fabrico, distribuição, importação e 

comercialização em todo território nacional. 

4. Sem prejuízo das medidas impostas nos artigos anteriores, há lugar a responsabilidade 

civil e criminal quando incorre na situação de má-fé, dolo e fraude.  
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5. As decisões adoptadas ao abrigo do presente artigo são notificadas ao titular da 

autorização, para os devidos efeitos.  

6. A ANARME I.P pode comunicar as decisões de suspensão, revogação, ou de interdição 

do exercício da actividade às outras entidades competentes, Nacionais e Internacionais, 

 

Artigo 19 

(Outras Infracções) 

1. Em casos comprovados de que o titular de AIM concedido para determinado produto 

não é proprietário ou não detém autorização do proprietário do nome comercial ou 

dos direitos de propriedade industrial assinalado no produto autorizado, a AIM é 

cancelada e o produto confiscado a favor do Estado.  

2. No caso de, ao abrigo do estipulado no número anterior, existir dolo e reincidência 

por parte do referido titular, o seu alvará será cancelado”. 

 

Artigo 20 

(Reincidência) 

Havendo reincidência na prática de actos fraudulentos ou prejudiciais a saúde pública ou 

ao Estado, o fabricante ou o seu representante, deve constar na lista negra; sem prejuízo 

da aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor. 

 
CAPITULO V 

Artigo 21 

(Taxas) 

1. As taxas aplicáveis aos termos deste regulamento e o seu destino são aprovadas 

por Diploma conjunto dos Ministros que superintendem as áreas da Saúde e de 

Economia e Finanças. 
2. O pagamento de taxa referente a retenção anual deve ser efectuado antes de 31 de 

Março de cada ano civil. 

3. O não cumprimento do estipulado no número 2, implica a suspensão de AIM do 

produto. 
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Artigo 22 

(Disposições transitórias) 
A transição de produtos notificados, antes da aprovação da presente Regulamento para 

registados é feita no processo de renovação dos mesmos, devendo o requerente, nesta 

altura, seguir com os requisitos dispostos na presente Regulamento. 

Artigo 23 

(Procedimentos internos e directrizes) 
1. As directrizes relativas ao presente Regulamento são aprovados por Despacho do 

Ministro que superintende a área da saúde, sob proposta da ANARME,IP  
2. Os procedimentos internos são aprovados por Resolução da ANARME, IP 
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ANEXO I 
GLOSSÁRIO 

A 
 

Acessório: são artigos que, embora não sendo um dispositivo, seja especificamente 

destinado pelo respectivo fabricante a ser utilizado em conjunto com um dispositivo, de 

forma a permitir a sua utilização de acordo com a utilização do dispositivo prevista pelo 

fabricante;  

 

Acontecimento adverso - qualquer manifestação clínica desfavorável, 

independentemente da existência de relação causal com o dispositivo;  

 

Acontecimento adverso grave - o acontecimento adverso que conduz à morte ou conduza 

a uma deterioração grave do estado da saúde;  

 

Ameaça grave para a saúde pública - qualquer ocorrência que resulte num risco iminente 

de mortes múltiplas num curto intervalo de tempo, deterioração grave do estado de saúde 

ou doença grave, que requer uma acção imediata, uma vez que existe um potencial risco 

para a saúde pública;  

 

Anti-sépticos: são produtos com actividade antimicrobiana projectados para uso na pele 

ou em outros tecidos superficiais. Eles removem a flora transitória e a residente. O termo é 

usado para preparações aplicadas ao tecido vivo. 

 

Autorização de Introdução mo Mercado – Decisão concedida pelo Ministro que 

superintende a área da saúde, ouvida a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamento, 

para a comercialização e distribuição de produtos de saúde e de produtos fitoterápicos e 

homeopáticos, através do registo, notificação ou importação especial e de emergência. 

 
Autoridade Reguladora de Referência para Moçambique – são as Autoridades 

reguladoras de medicamentos listadas pela Organização Mundial da Saúde como sendo 
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Autoridade Reguladora Rigorosa (SRA, sigla em inglês) e as autoridades na qual 

Moçambique tem acordos bilaterais específicos nesta área. 

 
C 

Cosméticos - são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso 

externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos 

genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objectivo 

exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores 

corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado.  

Os produtos destinados a serem ingeridos, inalados, injectados ou implantados no corpo 

humano não são considerados cosméticos. 

 
D 

Desempenho - o comportamento que um dispositivo médico demonstra durante a sua 

utilização de acordo com as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante;  

 

Desinfectantes - são produtos químicos que reduzem ou destroem organismos 

patogénicos, mas raramente matam todos os esporos. Este termo refere-se a agentes 

usados em objectos inanimados (não vivos). 

 

Dispositivo médico - qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu 

fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que 

seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de:  

i. Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

ii. Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência;  

iii. Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

iv. Controlo da concepção;  
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Dispositivo para diagnóstico in vitro:  

i. Qualquer dispositivo médico que consista num reagente, produto reagente, 

calibrador, material de controlo, conjunto, instrumento, aparelho, equipamento ou 

sistema utilizado isolada ou conjuntamente destinado pelo fabricante a ser utilizado 

in vitro para a análise de amostras provenientes do corpo humano, incluindo sangue 

e tecidos doados, exclusiva ou principalmente com o objectivo de obter dados 

relativos ao estado fisiológico ou patológico, a anomalias congénitas, à 

determinação da segurança e compatibilidade com potenciais receptores, ou ao 

controlo de medidas terapêuticas;  

ii. Os recipientes para amostras, entendendo-se como tal os dispositivos, em vácuo 

ou não, especialmente destinados pelo fabricante a conter e a preservar 

directamente amostras provenientes do corpo humano para efeitos de realização 

de um estudo de diagnóstico in vitro;  

iii. Os produtos destinados a utilizações genéricas em laboratório, desde que, pelas 

suas características, sejam especificamente destinados pelo fabricante a exames 

de diagnóstico in vitro;  

E 
Embalagem - Envoltório, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento removível ou 

não, destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter especificamente ou não 

produtos dos quais trata este Regulamento. 

 

F 
Folheto informativo - o texto, impresso em folha de papel autónomo, incluído, 

opcionalmente, na embalagem exterior, contendo informações complementares e 

instruções de uso; 

G 
Ingrediente cosmético e de higiene corporal - qualquer substância química ou 

preparação de origem sintética ou natural, com excepção dos compostos odoríficos e 

aromáticos que entrem na composição dos produtos cosméticos e de higiene corporal; 

 

M 
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Menção publicitária - toda a afirmação que vise dirigir a atenção do consumidor para um 

produto cosmético e de higiene corporal com o fim de promover a sua aquisição. 

 
N 

Notificação - é uma comunicação formal, dirigida a ANARME, I.P, sobre a pretensão de 

importar e comercializar um determinado produto de saúde, fitoterápico e homeopático. 

 

P 
Produtos não controlados – produtos abrangidos pela Lei 12/2017 de 18 de Setembro, 

que não estão sujeitos ao controlo pela ANARME I.P. Seu fabrico, importação e 

comercialização pode ser realizada sem a aprovação da ANARME I.P. 

 
Produto cosmético e de higiene corporal - qualquer substância ou preparação destinada 

a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade, exclusiva ou 

principalmente, de limpar, perfumar, modificar o aspecto e ou proteger ou manter em bom 

estado e ou de corrigir os odores corporais; 

 

Produtos de saúde - todos os artigos médicos e substâncias usadas nos cuidados 

curativos, paliativos, nutritivos, sanitários e estéticos que influem directa ou indirectamente 

no bem-estar do indivíduo. Fazem parte da categoria de produto de saúde os produtos 

cosméticos, suplementos nutricionais, desinfectantes e dispositivos Médicos. 

 

Produto fitoterápico - qualquer medicamento que contenha, como ingredientes activos, 

partes aéreas ou subterrâneas de plantas, outro material vegetal ou combinação dos 

mesmos, seja em estado bruto ou como preparações de plantas, e inclui medicamentos 

fitoterápicos que contêm ingredientes activos orgânicos ou inorgânicos e são processados 

ou embalado em tal maneira que eles aparecem como medicamentos no sistema ocidental, 

mas não incluem medicamentos contendo materiais vegetais combinados com substâncias 

activas quimicamente definidas ou constituintes quimicamente isolados de plantas. 
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Produto homeopático - Produto obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou 

matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico homeopático 

descrito numa farmacopeia oficialmente reconhecida e que pode ter vários princípios. 
 

R 
Registo de um produto – Inscrição em um livro próprio, sob número de ordem após 

avaliação da qualidade, segurança, eficácia ou performance de um produto de saúde, 

fitoterápico e homeopático dos mesmos, e Despacho da ANARME, IP para a Autorização 

de Introdução no Mercado.  

 
Rotulagem – é o conjunto de menções e indicações, incluindo imagens ou marcas de 

fabrico e de comércio, que se referem ao produto e figuram em rótulo, etiqueta, cinta, 

gargantilha ou em folheto informativo; 

 
S 

Suplementos nutricionais - são géneros alimentícios que complementam e ou 

suplementam o regime normal constituindo fontes concentradas de determinas substâncias 

com efeito nutricional ou fisiológico tais como, os estremes ou combinadas, comercializadas 

sob a forma doseada de cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas, saquetas de pós, 

ampolas, frascos com conta-gotas e outras similares de líquidos ou pós.  

 

T 
Titular de Autorização de Introdução no Mercado - é a entidade (pessoal ou 

colectiva) que possui autorização para comercializar um produto. 

 

 

 


