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Conselho de Administração

Deliberação nº XX/2018

Regulamento do Processo de Fixação de Preços de Medicamentos 

Sumário: O presente regulamento estabelece os procedimentos necessários à 
implementação do Decreto-lei n.º XX/2018, de dd de mm.

Preâmbulo:
A regulação económica do mercado farmacêutico é primordial para a salvaguarda do 
acesso da população aos medicamentos e para o estabelecimento de um equilíbrio entre 
os interesses económicos dos diferentes intervenientes no ciclo de vida do medicamento.

O Decreto-Lei nº 22/2009, de 06 de julho, veio estabelecer o regime de preços de 
medicamentos em Cabo Verde, bem como as normas aplicadas a metodologia de fixação 
de preços, aos países de referência, às margens de comercialização, entre outras.
Identificada a necessidade de atualização do diploma a ARFA procedeu a elaboração de 
uma proposta de revisão do mesmo. Esse processo de revisão contou com grandes 
contributos à sua melhor adequação ao mercado nacional, designadamente: os 
resultados obtidos de Consultas Técnica e Pública realizadas, os contributos recolhidos 
do estudo de avaliação do impacto económico da proposta de revisão realizado, bem 
como os acolhidos aquando da apresentação dos resultados do referido estudo.

Assim, através do Decreto-lei n.º XX/2018, de dd de mm, foi revisto o regime aplicável à 
regulação dos preços dos medicamentos de uso humano, eliminando as incongruências 
e lacunas existentes e adaptando-o às alterações imprimidas nos sistemas globais de 
formação de preços de medicamentos, garantido, assim, a convergência com a evolução 
dos mercados económicos que suportam a formatação dos preços dos medicamentos.

Nesse âmbito, e dando seguimento ao estabelecido na lei, impõe-se regulamentar as 
atividades subjacentes à regulação de preços de medicamentos, de forma a permitir à 
ARFA o cabal cumprimento das suas competências de regulação económica do mercado 
farmacêutica.

O presente regulamento faz parte integrante do Decreto-lei n.º XX/2018, de dd de mm,
vem complementar os aspetos relacionados às normas necessárias à regulação 
económica dos medicamentos, é essencial para a interpretação correta e global das 
mesmas e visa uma implementação e aplicação eficiente do diploma.

Assim,

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do artigo 29º da Lei nº 14/VIII/2012, de 11 
de julho, que aprova o RJERI, alterada pela lei nº 103/VIII/2016, de 6 de janeiro, conjugada
com a alínea e) do nº 1 do artigo 22º do anexo ao Decreto-Lei nº 22/2013, de 31 de maio, 



que aprova os Estatutos da ARFA, o Conselho de Administração reunido em sessão 
ordinária de __/__/__ delibera o seguinte:

1. É aprovado o Regulamento do Processo de Fixação de Preços de Medicamentos, 
cujo texto consta do anexo à presente deliberação e da qual faz parte integrante.

2. A presente deliberação entra em vigor sessenta dias a contar da data da sua 
publicação.

Praia, aos dd de mm de 2018.

O Conselho de Administração

Carla Djamila Monteiro Reis, Presidente
Emanuel Ângelo Teixeira Alves, Vogal

Patrícia Jorge Miranda Nobre Leite Alfama, Vogal

ANEXO
Regulamento do Processo de Fixação de Preços de Medicamentos

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento estabelece as disposições relativas às normas, aos 
procedimentos e à metodologia de fixação de preços de medicamentos de uso humano, 
nos termos do artigo 28.º do Decreto-lei n.º XX/2018, de dd de mm.

Artigo 2.º
Âmbito

1. O presente regulamento aplica-se aos medicamentos existentes em Cabo Verde
sujeitos ao regime de fixação de preços previsto no Decreto-lei n.º XX/2018, de dd de 
mm.

2. As normas previstas no presente regulamento não se aplicam aos medicamentos não 
sujeitos a receita médica, aos fitoterápicos, aos homeopáticos, aos manipulados ou 
preparados oficinais, aos medicamentos de uso veterinário, aos dispositivos médicos, 
aos equipamentos hospitalares e aos reagentes.

Artigo 3.º
Definições

a) Apresentação do medicamento: a quantidade de unidades farmacotécnicas 
contidas na embalagem do medicamento;



b) Contribuição: prestações pecuniárias e obrigatórias exigidas pela ARFA em 
contrapartida da sua atividade de regulação e supervisão dos produtos 
farmacêuticos e alimentares;

c) Denominação Comum Internacional (DCI): designação comum internacional 
recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para os ingredientes 
ativos de medicamentos, de acordo com regras definidas e que não pode ser 
objeto de registo de marca ou de nome, ou, na falta deste, a designação comum 
habitual ou nome genérico de um ingrediente ativo de um medicamento;

d) Margem de comercialização: margem percentual aplicável ao preço do 
medicamento resultante da metodologia de cálculo definida no presente 
diploma, para as várias fases do circuito de distribuição;

e) Medicamento de uso humano: toda a substância ou associação de substâncias 
destinada a ser administrada para o tratamento ou prevenção de doenças em 
seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada 
no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo 
uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 
modificar funções fisiológicas;

f) Medicamento fitoterápico: medicamento obtido por processo tecnologicamente 
adequado, que tenha exclusivamente como ingredientes ativos uma ou mais 
substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou 
uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais 
preparações à base de plantas, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 
para fins de diagnóstico;

g) Medicamento genérico: medicamento com a mesma composição qualitativa e 
quantitativa em ingredientes ativos, a mesma forma farmacêutica e cuja 
bioequivalência em relação a um medicamento não genérico correspondente 
haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados;

h) Medicamento homeopático: qualquer substância, submetida a um processo 
conjunto de diluição e dinamização, capaz de provocar tanto o surgimento de 
sintomas físicos e psíquicos no homem sadio como o desaparecimento destes 
mesmos sintomas numa pessoa doente;

i) Medicamento não sujeito a receita médica (MNSRM): medicamento que, 
destinando-se a tratamento ou prevenção de certas doenças, não requer 
vigilância médica, podendo ser adquirido sem prescrição médica;

j) Medicamento não genérico: todo medicamento comercializado no país cujo 
ingrediente ativo foi autorizado com base em documentação completa de ensaios 
farmacêuticos, estudos clínicos e não-clínicos;

k) Medicamento veterinário: toda a substância ou composição que possua 
propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas do animal 
com vista a restaurar ou modificar as suas funções orgânicas ou a estabelecer um 
diagnóstico médico;



l) Países de referência: países que cumprindo um conjunto de características pré-
estabelecidas no quadro legal aplicável, são utilizados para a pesquisa de preços
de medicamentos;

m) Preço de venda ao armazenista (PVA): preço máximo para os medicamentos no 
estádio de produção ou importação nos países de referência ou de aquisição do 
medicamento;

n) Preço máximo: regime adotado para a fixação dos preços de medicamentos, de 
acordo com o diploma legal que estabelece os diferentes regimes de preços 
permitidos em Cabo Verde, pelo qual é estabelecido um valor máximo, que não 
pode ser ultrapassado;

o) Preço Máximo à Farmácia (PMF): preço correspondente ao preço máximo para a 
comercialização dos medicamentos pelo distribuidor grossista, que inclui a 
remuneração pelo serviço de distribuição;

p) Preço Máximo ao Consumidor (PMC): preço correspondente ao preço máximo 
para a comercialização dos medicamentos pela farmácia, no estádio de retalho; e

q) Preço Máximo Hospitalar (PMH): preço correspondente ao preço máximo para a 
comercialização de medicamentos que, de acordo com a legislação aplicável, são 
classificados como sendo de uso exclusivo hospitalar.

Capítulo II
Margens de Comercialização 

Artigo 4.º

Princípios Gerais

As margens de comercialização, os critérios utilizados para sua revisão e o processo de 
sua revisão são objetos do presente Capítulo.

Artigo 5.º

Margens de Comercialização Iniciais

1. Para efeito de implementação inicial do atual regime de preços, no primeiro ano após 
a sua entrada em vigor as margens estabelecidas no regime anterior serão mantidas, 
até que seja efetuada a sua revisão, designadamente:
a) Fica estabelecida como margem de comercialização do distribuidor grossista, a 

utilizar para efeito da determinação do PMF, a serem utilizadas no primeiro ano 
de aplicação do atual regime de preços, 24% (vinte e quatro por cento) sobre a 
menor das médias dos preços de venda ao armazenista dos países estabelecidos 
como sendo de referência.



b) Ficam estabelecidas como margens de comercialização das farmácias e postos de 
venda de medicamentos, a utilizar para efeito de definição do PMC, no primeiro 
ano de aplicação do atual regime de preços, as seguintes:

i. 30% (trinta por cento) sobre o PMF para os medicamentos não genéricos;
ii. 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento) sobre o PMF para os 

medicamentos genéricos.
2. Fica estabelecida como margem de comercialização, para efeito da determinação do

PMH, no primeiro ano de aplicação do atual regime de preços, 15%, sobre a menor 
das médias dos preços de venda ao armazenista dos países estabelecidos como sendo 
de referência.

3. A margem de comercialização de 24% (vinte e quatro por cento) está sujeita à 
atividade de distribuição às farmácias.

Artigo 6.º

Critérios para a Revisão das Margens de Comercialização

1. O processo de revisão das margens de comercialização tem como objetivos a 
atualização dos valores de margem de acordo com a dinâmica do mercado 
económico dos medicamentos e da realidade nacional, e o estabelecimento do 
equilíbrio entre os interesses dos diferentes intervenientes no processo.

2. Para efeito do número anterior são considerados interesses dos diferentes 
intervenientes no processo de fixação de preços máximos os interesses económico-
financeiros relativos:
a) Às farmácias;
b) Às importadoras e distribuidoras nacionais;
c) Aos fabricantes nacionais;
d) Ao Estado;
e) Ao Instituto Nacional de Previdencial Social (INPS);
f) Às famílias.

3. Para a prossecução dos objetivos estabelecidos no número anterior são previstos no 
presente regulamento os seguintes critérios de revisão das margens de 
comercialização:

a) Critério da rentabilidade justa dos capitais próprios (que no caso concreto 
de empresas do setor farmacêutico em Cabo Verde se recomenda à volta 
dos 10%);

b) Critério de otimização do equilíbrio dos interesses do Estado (isto é, 
definir as margens de forma a que o balanço líquido para o Estado seja 
neutro); e 

c) Critério de não aumento dos encargos para as famílias com a compra de 
medicamentos (isto é, alterar as taxas dentro da estrutura sem que tais 
alterações impactem os consumidores).



Artigo 7.º

Processo de Revisão das Margens de Comercialização

1. O processo de revisão e publicação das margens de comercialização é compulsivo, é 
realizado anualmente e precede o processo de fixação de preços.

2. O processo citado no número anterior é executado no ano anterior ao da 
implementação dos preços máximos resultantes da aplicação das margens revistas.

3. A proposta de revisão das margens é elaborada tendo em vista os critérios previstos
no presente regulamento.

4. Para a aplicação das normas previstas no artigo anterior aplica-se o instrumento de 
avaliação de impacto anexo ao presente regulamento (Anexo 1).

5. Após o processo interno de preparação da proposta de revisão a ARFA promove uma 
Consulta Pública (CP), por um período de 15 dias, onde os interessados poderão, se 
aplicável, apresentar as suas considerações com base em evidências.

6. Após a CP a ARFA num período de 15 dias publica a decisão final relativa às novas 
margens de comercialização.

7. A decisão final é publicada por Deliberação do Conselho de Administração da ARFA e 
divulgada nos meios habituais.

Artigo 8.º

Margem Fixa

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, sempre que o medicamento cumpra 
cumulativamente os critérios definidos no presente diploma e que a avaliação do 
impacto da sua fixação se faça positiva é aplicada uma margem percentual fixa ao 
preço do medicamento no lugar das margens de comercialização percentuais.

2. Para efeito do estabelecido no ponto anterior são considerados os critérios seguintes:
a) O referencial para a análise é a remuneração mínima nacional em vigor;
b) Têm-se em consideração o impacto da margem fixa sobre os interesses dos 

diferentes intervenientes no processo de fixação de preços máximos.

Capítulo III
Países de Referência

A definição dos países de referência, os critérios para a sua revisão, bem como a revisão
dos países de referência são objeto do presente capítulo.



Artigo 9.º

Países de Referência Iniciais

Para efeito da aplicação do regime de preços no primeiro ano após a sua entrada em 
vigor, ficam estabelecidos como países de referência, até que seja efetuada a sua revisão,
os seguintes:

a) Portugal; e
b) Espanha.

Artigo 10.º

Critérios para a Revisão dos Países de Referência

1. O processo de revisão dos países de referência deve obedecer os critérios 
estabelecidos no presente regulamento.

2. Para efeito de fixação de preços em Cabo Verde são estabelecidos até dois países 
de referência.

3. Os países definidos como sendo de referência devem ser países que: 
a) Cumulativamente tenham contribuído com um peso igual ou superior a 70% 

do valor das importações de medicamentos no ano económico 
imediatamente anterior;

b) Apresentem, num dado momento, um PVA médio de uma amostra 
estatisticamente significativa selecionada entre os 50 medicamentos mais 
consumidos no país no último ano económico (em valor), igual ou superior a 
10% mais barato do que o PVA médio da mesma amostra no país que, no 
mesmo período, ocupou o primeiro lugar dos países de importação de 
medicamentos, desde que satisfaçam as seguintes condições: 

I. Situem-se entre os 30 países com maior índice de conectividade na última 
avaliação da UNCTAD29 disponível; 

II. Possuam modelos de regulação económica do setor de medicamentos 
similares ou comparáveis a Cabo Verde; 

III. Seja possível consultar as informações sobre o PVA dos medicamentos, 
com o nível de detalhes necessário para a comparação das amostras. 

Artigo 11.º

O Processo de Revisão dos Países de Referência

1. O processo de revisão dos países de referência é compulsivo, é realizado 
anualmente, acompanha o processo de revisão das margens de comercialização
e precede o processo de fixação de preços.

2. O processo citado no número anterior é executado no ano anterior ao da 
implementação dos preços máximos resultantes da aplicação dos novos países de 
referência.



3. Após o processo interno de preparação da proposta de revisão a ARFA promove 
uma Consulta Pública (CP) por um período de 15 dias, onde os interessados 
poderão, se aplicável, apresentar as suas considerações com base em evidências.

4. Após a CP a ARFA num período de 15 dias publica a decisão final relativa às novas 
margens de comercialização.

5. A decisão final é publicada por Deliberação do Conselho de Administração da 
ARFA e divulgada nos meios habituais.

CAPÍTULO IV
Fixação dos Preços Máximos

Artigo 12.º
Definição das Categorias de Medicamentos

Para efeitos de fixação de preços máximos de medicamentos, nos termos previstos nos 
artigos seguintes desta Secção, os medicamentos são classificados nas seguintes 
categorias:

a) Categoria I: inclui os medicamentos não genéricos, de acordo com a sua definição;
b) Categoria II: inclui os medicamentos genéricos, de acordo com a sua definição; 
c) Categoria III: inclui todos os medicamentos que, de acordo com a legislação 

aplicável, são classificados como sendo de uso exclusivo hospitalar; e
d) Categoria IV: inclui todos os medicamentos cujas substâncias ativas, formas 

farmacêuticas, dosagens e apresentações, cumulativamente, já existam no país, 
e que, para efeito de cálculo de preços, já possuem um preço máximo fixado pela 
ARFA.

Artigo 13.º
Metodologia de Cálculo

1. A metodologia a usar no cálculo do Preço Máximo à Farmácia (PMF) baseia-se na 
comparação das médias dos Preços de Venda ao Armazenista (PVA) dos 
medicamentos nos países estabelecidos como sendo de referência, a escolha da 
menor média e a posterior adição das margens, de acordo com o previsto nos
Capítulos II e III do presente regulamento.

2. Para comparação dos preços são considerados os seguintes critérios de prioridade:
a) Com a mesma forma farmacêutica, dosagem e apresentação;
b) Com a mesma forma farmacêutica e com a dosagem e a apresentação mais 

aproximadas.
c) É considerado para efeito de cálculo de preços o seguinte agrupamento: 

comprimido + comprimido revestido + comprimido revestido por película. 
3. Nos casos em que se aplique o disposto na alínea b) do número anterior, o PMF é 

determinado com base na comparação entre os preços das apresentações mais 
aproximadas em cada um dos países de referência. Se a diferença entre as 



apresentações encontradas e aquela cujo preço se pretende calcular for equidistante, 
é escolhida a maior apresentação.

4. Os critérios “dosagem” e “apresentação” para efeitos de determinação de preço, 
referidos na alínea b) do número 2 do presente artigo, são aplicáveis até ao limite de 
3 (três) vezes a dosagem e a embalagem do medicamento em questão. 

5. Sempre que a embalagem do medicamento encontrado nos países de referência for 
superior a 3 (três) vezes a embalagem de medicamento cujo preço se pretende 
estabelecer, a determinação do seu preço é definida nos termos dos números 6 e 7
do presente artigo. 

6. Quando não se encontrem os medicamentos em qualquer dos países de referência 
estabelecidos nos termos do número anterior, é utilizado o país de aquisição como 
país de referência.

7. Caso a pesquisa de preços nos países de referência ou no de aquisição não acusar 
resultados, a ARFA poderá proceder a análise e decisão do processo, de acordo com 
o previsto no ponto 1 do artigo 11º. da Decreto-lei n.º XX/2018, de dd de mm, tendo 
em perspetiva os seguintes dados:
a) Os dados do medicamento nos países estabelecidos como países de referência 

dos países de referência nacional;
b) Informações do mercado nacional;
c) Informações do mercado internacional;
d) Proposta de preço apresentada pela responsável da entrada do medicamento no 

mercado;
e) Informação adquirida a partir de entidades congéneres da ARFA.

Artigo 14.º
Cálculo do PMF

1. Para a determinação do PMF, os medicamentos são classificados numa das quatro
categorias definidas no artigo 12º do presente regulamento.

2. Conforme a categoria a que pertença o medicamento, a fixação do PMF é feita da 
seguinte forma:
a) Categoria I:

i. A fixação do PMF é feita com base nos preços dos medicamentos não 
genéricos estabelecidos nos países de referência ou no país de aquisição, 
conforme aplicável;

ii. O PMF dos medicamentos é igual à menor das médias obtidas nos países de 
referência, acrescida da margem de comercialização do distribuidor grossista, 
estabelecida nos termos do 23º capítulo do presente regulamento;

iii. Da média dos preços de referenciação dos medicamentos obtidos nos países 
de referência são retiradas as taxas e impostos aplicáveis ao valor do preço
correspondente, obtendo-se assim o PVA necessário para a fixação de preços;

iv. Para os casos em que o medicamento tenha apresentação diferente, o preço 
máximo a estabelecer é obtido através dos fatores de conversão da tabela 1, 
constante do artigo seguinte, aplicáveis até ao limite de 3 (três) vezes a 
quantidade numa embalagem do medicamento em questão.

b) Categoria II:



i. A fixação do PMF é feita com base nos preços dos medicamentos genéricos
estabelecidos nos países de referência ou no país de aquisição, conforme 
aplicável;

ii. O PMF dos medicamentos é igual à menor das médias obtidas dos países de 
referência, acrescido da margem de comercialização do distribuidor grossista, 
estabelecido nos termos dos artigos do 23º capítulo do presente 
regulamento;

iii. Da média dos preços de referenciação dos medicamentos obtidos nos países 
de referência são retiradas as taxas e impostos aplicáveis ao valor dos preços 
correspondentes, obtendo-se assim o PVA necessário para a fixação de 
preços;

iv. Para os casos em que o medicamento tem apresentação diferente, o preço 
máximo a estabelecer é obtido através dos fatores de conversão da tabela 1, 
constante do artigo seguinte, aplicáveis até ao limite de 3 (três) vezes a 
quantidade numa embalagem do medicamento em questão.

c) Categoria III:

i. A fixação do PMF é feita com base nos preços dos medicamentos não genéricos 
ou genéricos, conforme for o caso, estabelecidos nos países de referência ou 
no país de aquisição;

ii. O PMF dos medicamentos é igual à menor das médias obtidas dos países de 
referência, acrescido da margem de comercialização do distribuidor grossista, 
estabelecido nos termos do 23º capítulo do presente regulamento;

iii. Da média dos preços de referenciação dos medicamentos obtidos nos países 
de referência são retiradas as taxas e impostos aplicáveis ao valor dos preços 
correspondentes, obtendo-se assim o PVA necessário para a fixação de preços;

iv. Para os casos em que o medicamento tem apresentação diferente, o preço 
máximo a estabelecer é obtido através dos fatores de conversão da tabela 1, 
constante do artigo seguinte, aplicáveis até ao limite de 3 (três) vezes a 
quantidade numa embalagem do medicamento em questão.

d) Categoria IV:

i. A fixação de preços desta categoria é feita com base nos preços estabelecidos 
para os medicamentos das categorias I, II e IV;

ii. A estes medicamentos aplicam-se os preços dos medicamentos com a mesma 
substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e apresentação, 
cumulativamente, cujos preços já estejam fixados no país.

Artigo 15.º
Tabela de Conversão de Valores

Para efeitos da aplicação da metodologia estabelecida nos artigos 13º e 14º do presente 
regulamento são utilizados os fatores de conversão existentes na tabela abaixo, para 



determinação dos preços dos medicamentos cujas apresentação e dosagem encontradas
nos países de referência sejam diferentes do medicamento da pesquisa.

TABELA R/Y
R _ 1 e R _ 3 R _ 1/3 e R _ 1

R Y R Y
1 1 1 1

1.5 0.993 0.667 1.008
2 0.985 0.5 1.015

2.5 0.978 0.4 1.023
3 0.970 0.333 1.030

Tabela 1: R= razão entre as embalagens; Y= fator de conversão a utilizar.                                                                     

Artigo 16.º
Cálculo do PMC

O Preço Máximo ao Consumidor (PMC) é composto por:

a) PMF;
b) Margem de comercialização da farmácia; e
c) Contribuição.

Artigo 17.º
Fórmulas para o Cálculo de Preços Máximos

1. As fórmulas a serem utilizadas na fixação de preços dos medicamentos, de acordo 
com as normas do presente diploma, são:
d) PMF= MePVA+[MePVA*(MCd/100)] + valor de contribuição à regulação de 

acordo com a legislação em vigor; 
e) PMC=PMF+[PMF*(MCf/100)]; e
f) PMH = MePVA+[MePVA*(MCd/100)] + valor de contribuição à regulação de 

acordo com a legislação em vigor.
2. Na fixação dos preços dos medicamentos pertencentes a categoria IV, de acordo 

com a sua definição, é aplicado o preço máximo já calculado.
3. Para efeitos de interpretação das fórmulas previstas no número 1 do presente 

artigo, entende-se que:
a) PMH é o preço de venda dos medicamentos de uso hospitalar exclusivo;
b) MePVA é a menor das médias de PVA dos países de referência;
c) MCd é a margem de comercialização do distribuidor; e



d) MCf é a margem de comercialização das farmácias e postos de venda de 
medicamentos.

Artigo 18.º
Período de Reconsideração de Preços

1. Após o processo de cálculo do PMF e do PMC, de acordo com a metodologia 
estabelecida nos artigos 13º e 14º do presente regulamento, as entidades 
envolvidas são notificadas para efeito de apreciação e, caso couber, para a 
apresentação de pedidos de reconsideração de preços.

2. O pedido a que se refere o número anterior deve estar acompanhado das devidas 
justificativas e correspondentes evidências.

3. A submissão de pedidos de reconsideração sem as devidas evidências é 
tacitamente indeferida.

4. O prazo para a submissão de pedidos de reconsideração previstos no número 
anterior é de quinze (15) dias, a contar da data da receção da notificação.

5. A ARFA pode a qualquer momento solicitar informações adicionais para a análise 
dos pedidos de reconsideração.

6. A apreciação dos pedidos de reconsideração é feita tendo em vista a variação 
entre os preços anteriormente aprovados, os preços praticados no mercado, os 
preços praticados no mercado internacional (atualizados), nos casos aplicáveis, as 
evidências e as informações apresentadas pelo proponente, o impacto da 
proposta apresentada no utente e os dados do dossier de cálculo.

7. Da apreciação dos pedidos de reconsideração, resulta a lista final de preços 
aprovados que será publicado em Boletim Oficial (BO), na série número II parte E.

8. A lista a que se refere o número anterior, bem como as suas atualizações, é 
disponibilizada no sítio eletrónico da ARFA (www.arfa.cv).

9. A ARFA atualiza e disponibiliza, sempre que aplicável, a lista total de preços em 
vigor no mercado nacional.

Capítulo V

Revisão de Preços

Artigo 19.º
Aspetos Gerais

A revisão anual dos preços realiza-se nos seguintes moldes:

a) Os preços máximos a revisar são a resultante da aplicação das regras definidas no
presente diploma;

b) Nos casos em que da aplicação do disposto na alínea anterior resulte um preço
máximo superior ao que se encontra em vigor, este mantém-se inalterado;

c) A subida de preços só é possível mediante a submissão de um pedido excecional 
de acordo com as normas previstas no presente diploma;



d) A subida de preços a que se refere o número anterior poderá ser concedido 
mediante apresentação de um pedido de revisão extraordinária devidamente 
suportado pelas evidências aplicáveis;

e) A não apresentação das evidências previstas no número anterior implicam o 
indeferimento tácito do pedido.

Artigo 20.º

Tipos de Revisão

Os preços máximos fixados pela ARFA estão sujeitos, nos termos do Decreto-Lei XX/2018, 
de DD AAAA, a dois tipos de revisão:

a) Revisão Ordinária;
b) Revisão Extraordinária.

Artigo 21.º

Revisão Ordinária

1. O processo de revisão ordinária dos preços máximos de medicamentos é compulsivo.
2. A revisão ordinária dos preços máximos dos medicamentos é realizada anualmente

pela ARFA, após os processos de revisão das margens de comercialização e dos países 
de referência.

3. O processo de revisão ordinária culmina com a publicação dos preços máximos a 
decorrer em finais do terceiro trimestre de cada ano.

4. A revisão ordinária dos preços é feita nos termos da metodologia de fixação de preços 
estabelecida nos artigos 13 e 14 do presente regulamento.

5. Os operadores dispõem de um prazo de 60 dias, a contar da publicação dos preços 
revistos, para o escoamento dos medicamentos com o preço aprovado 
anteriormente à revisão.  

Artigo 22.º

Revisão Extraordinária

1. Os preços são objeto de processo de revisão extraordinária, a qualquer momento, 
por deliberação do Conselho de Administração da ARFA, em conformidade com o 
disposto no presente artigo.

2. Sempre que se verifiquem alterações ou ajustes significativos nos mecanismos de 
regulação dos países de referência, alterações fora do regular funcionamento desses 
mecanismos ou desvios significativos dos preços praticados em Cabo Verde face aos 
preços verificados nesses países, a ARFA deve iniciar um processo de revisão.



3. Os responsáveis pela entrada no mercado dos medicamentos, os titulares de uma 
AIM ou os produtores nacionais de medicamentos em Cabo Verde podem submeter, 
a qualquer momento, um pedido de revisão extraordinária dos preços já fixados, 
justificando sempre o pedido. 

4. O pedido deverá ser submetido ao Conselho de Administração da ARFA e deverá estar 
acompanhado das devidas evidências.

5. A ausência de evidências nos pedidos de revisão determina o seu indeferimento 
tácito.

6. Após a análise do processo de pedido de revisão inicia-se, caso couber, um processo 
de revisão extraordinária de preços.

7. A decisão sobre o pedido de revisão extraordinária de medicamentos depende do 
grau de imprescindibilidade do medicamento e, no caso dos medicamentos 
comparticipados, a comportabilidade orçamental para o Serviço Nacional de Saúde.

8. Só é permitido novo pedido de revisão extraordinária de preços desde que decorridos 
um ano sobre a notificação da decisão de deferimento proferida quanto ao pedido 
imediatamente anterior, referente ao mesmo medicamento.

9. No caso de haver um indeferimento do pedido, é permitida a apresentação de novo 
pedido desde que, cumulativamente:
a) Tenham decorrido seis meses sobre a notificação da decisão de indeferimento 

proferida quanto ao pedido imediatamente anterior referente ao mesmo 
medicamento;

b) Se verifique uma alteração superveniente de alguma ou de algumas das situações 
descritas nas evidências apresentadas que fundamente um novo pedido.

10. Os operadores dispõem de um prazo de 60 dias, a contar da publicação dos preços 
revistos, para o escoamento dos medicamentos com o preço anterior à revisão.  

CAPÍTULO IV
Disposições Transitórias e Finais

Artigo 9.º
Disposições Transitórias

1. As entidades abrangidas pelo presente regulamento dispõem de um prazo de 12 
(doze) meses a partir da data da entrada em vigor do Decreto-lei n.º XX/2018, de 
dd de mm, para criar as condições necessárias ao cumprimento do estabelecido
no mesmo.

Artigo 10.º
Entrada em Vigor

Este regulamento entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.


