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1. Boas Práticas de Distribuição de 
Medicamentos de Uso Humano



Boas Práticas de Distribuição

de medicamentos de uso humano (BPD)

As BPD têm por base os artigos 84.º e 85.º-B, n.º 3 da Directiva n.º 2001/83/CE.

As BPD publicadas em 1994, previstas na Portaria n.º 348/98 de 15 de junho, já não se
encontravam adequadas face às atuais exigências de distribuição de medicamentos na
União Europeia.

A 5 de novembro de 2013 foram publicadas as Diretrizes (“Guidelines”), relativas às boas
práticas de distribuição de medicamentos de uso humano (2013/C 343/01).

A 19 de março de 2015 foi aprovado, por Deliberação n.º 047/CD/2015 do INFARMED,
I.P., o Regulamento relativo às Boas Práticas de Distribuição de
Medicamentos de Uso Humano.
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CAPÍTULO 1 - Gestão da Qualidade

Sistema de qualidade

➢Manual da Qualidade 
➢Controlo de alterações
➢Responsável pelo Sistema Gestão Qualidade e estrutura

Gestão das atividades subcontratadas

➢Avaliação de competências da entidade contratada
➢Definição de responsabilidades
➢Monitorização do desempenho

Revisão e monitorização pela administração

➢Revisão periódica da implementação do Sistema Gestão Qualidade e respetivos processos
➢Comunicação interna de resultados

Gestão dos riscos para a qualidade

➢Avaliação e controlo de riscos com base em conhecimentos científicos e experiência,
tendo em conta a proteção do doente 5



CAPÍTULO 2 - Pessoal

Pessoa responsável

➢Diretor Técnico ( Farmacêutico)

➢Conhecimentos, formação e experiência no domínio das Boas Práticas Distribuição

➢Delegação de tarefas (mas não de responsabilidades)

➢Contactável permanentemente

➢Autoridade e recursos para cumprir as suas funções:

✓ Garante da aplicabilidade do SGQ
✓ Gere as atividades e assegura o rigor dos registos
✓ Assegura a formação do pessoal
✓ Responsável pela implementação imediata de recolhas
✓ Garante o tratamento de reclamações
✓ Assegura a qualificação de fornecedores e clientes
✓ Aprova subcontratações
✓ Garante a execução de autoinspeções
✓ Decide sobre medicamentos rejeitados, recolhidos, falsificados ou devolvidos,

incluindo a reintegração em stock destes últimos
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CAPÍTULO 2 - Pessoal

Outro pessoal

➢Pessoal competente e em quantidade suficiente, face ao volume e âmbito das atividades
➢Organização refletida sob a forma de organigrama
➢Descrição de funções, responsabilidades e interligação de todo o pessoal, incluindo regimes de substituição para 

pessoal-chave

Formação

➢Aplicável a todo o pessoal (incluindo o Diretor Técnico)
➢ Inicial e contínua abrangente no âmbito das BPD e específica sempre que aplicável
➢Planos de formação aprovados
➢Registos de formação e avaliação de eficácia das formações

Higiene

➢Procedimentos no âmbito da higiene, saúde e vestuário 
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CAPÍTULO 3 - Instalações e Equipamento

Instalações

➢ Seguras, estruturalmente sólidas e com capacidade suficiente

➢Deve existir contrato no caso de funcionarem a partir de instalações detidas por terceiros (operadores logísticos)

➢Armazenamento de medicamentos em áreas próprias e devidamente delimitadas, com acesso controlado

➢Áreas específicas para armazenamento de produtos perigosos (radioativos, gases medicinais, combustíveis, 

inflamáveis, …)

➢Áreas de expedição e receção com proteção contra as condições climatéricas

➢Área de conferência de encomendas

➢Área de armazenamento separada das áreas de receção / expedição

➢ Limpas, sem agentes infestantes

➢Plano de controlo de pragas

➢Zonas separadas de vestiários, balneários e zonas de refeição
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CAPÍTULO 3 - Instalações e Equipamento

Instalações – áreas especiais

➢Segregação física ou informática:
✓ Quarentena / Devoluções
✓ Medicamentos oriundos de outros EM (antes das devidas verificações)

➢Segregação física:
✓ Oriundos de, e destinados a, país terceiro
✓ Medicamentos com destino ao EEE (antes das devidas verificações)
✓ Falsificados
✓ Caducados
✓ Recolhidos
✓ Rejeitados

➢No caso da segregação física:
✓ Grau adequado de segurança
✓ Áreas devidamente identificadas
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CAPÍTULO 3 - Instalações e Equipamento

Controlo dos fatores ambientais

➢Incluem temperatura, humidade relativa, luz e limpeza das instalações

➢Devem ser efetuados mapeamentos de temperatura em condições significativas e sempre que 

necessário

➢Os aparelhos de medição devem ser colocados nos locais determinados pelos resultados do 

mapeamento

➢Os termohigrómetros devem ser calibrados anualmente na respetiva gama de trabalho

➢Todos os equipamentos essenciais, incluindo câmaras de frio, termohigrómetros, unidades de 

tratamento de ar, entre outros, devem ser mantidos em boas condições e fazer parte de um plano de 

manutenção e, quando aplicável, de calibração

➢As atividades de manutenção e calibração devem ser registadas 

10



CAPÍTULO 3 - Instalações e Equipamento

Sistemas informáticos

➢Devem ser validados previamente ao início da sua utilização

➢A sua descrição pormenorizada deve encontrar-se escrita

➢Devem possuir mecanismos de controlo de acesso

➢Os dados devem ser protegidos contra alterações acidentais

➢Devem existir cópias de segurança (em local físico diferente)

➢O acesso aos dados deve ser verificado periodicamente

➢Devem estar definidos procedimentos em caso de falha do sistema,
incluindo de recuperação de dados
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CAPÍTULO 3 - Instalações e Equipamento

Qualificação e validação

➢Equipamentos essenciais devem ser qualificados

➢Processos essenciais devem ser validados

➢Deve existir uma avaliação de risco documentada que determine a necessidade de qualificação /
validação de cada equipamento / processo

➢A validação / qualificação deve ocorrer sempre antes do início da utilização e após alterações
significativas

➢Devem existir procedimentos e relatórios de qualificação / validação
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CAPÍTULO 4 - Documentação

➢A documentação inclui:

✓ Procedimentos / Instruções de Trabalho

✓ Contratos

✓ Registos

➢Pode existir em papel ou formato eletrónico

➢Devem ser conservados durante, pelo menos, 5 anos

➢Deve estar disponível e acessível prontamente

➢Os procedimentos / ITs devem ser:

✓ Abrangentes, adequados, claros e inequívocos

✓ Assinados pelo DT e pela administração

✓ Mantidos atualizados

✓ Alvo de um sistema de gestão de versões
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CAPÍTULO 4 - Documentação

➢Os registos de transações devem:

✓ Ser conservados sob a forma de faturas ou comprovativos de receção, em papel ou informatizados

✓ Conter, pelo menos:

• Data

• Nome do medicamento

• Número de lote

• Prazo de validade

• Endereço do fornecedor

• Identificação do cliente

✓ Ser efetuados no momento da realização das operações
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CAPÍTULO 5 - Operações

➢Devem minimizar o risco de entrada de medicamentos falsificados na cadeia legal

➢Devem garantir a qualidade e conformidade regulamentar dos medicamentos

➢Devem assegurar o normal fornecimento de medicamentos

Qualificação de fornecedores

➢Distribuidores  devem aprovisionar-se apenas junto de entidades autorizadas

➢Deve existir uma qualificação prévia dos fornecedores, incluindo verificação sobre:
✓ Se os mesmos estão autorizados (incluindo Intermediários, se aplicável)
✓ Condições de comercialização irrealistas

➢É necessária Autorização de Importação para importação de medicamentos (de países terceiros) e 
colocação dos mesmos no mercado Comunitário.
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CAPÍTULO 5 - Operações

Qualificação de clientes

➢Distribuidores devem fornecer medicamentos apenas a entidades autorizadas a adquirir medicamentos.

➢Deve existir uma qualificação prévia dos clientes, incluindo a verificação da sua autorização para a  

aquisição de medicamentos.

➢No caso da deteção de aquisições com padrões anómalos, as Autoridades devem ser informadas.
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CAPÍTULO 5 - Operações

Receção de medicamentos

➢Garantir que se tratam dos medicamentos solicitados, de um fornecedor autorizado e não têm danos 
visíveis

➢Deve ser dada prioridade aos medicamentos de frio / ou outras condições especiais

Armazenamento

➢Separadamente de outros produtos que os possam alterar
➢Em condições ambientais adequadas
➢Mantidos num estado de limpeza
➢Manuseados de forma a impedir ruturas, derrames, contaminações e misturas
➢Retirados das existências comercializáveis, pelo menos, 2 meses antes do término do prazo de validade
➢Devem ser sujeitos a inventários e investigadas as irregularidades

Destruição de medicamentos obsoletos

➢Efetuada em cumprimento com os requisitos legais
➢Devem ser mantidos registos durante, pelo menos, 5 anos
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CAPÍTULO 5 - Operações

Seleção

➢Deve estar implementado um sistema que garanta a correta seleção dos medicamentos a fornecer, 
incluindo no que diz respeito ao prazo de validade

Fornecimento

➢Os fornecimentos devem fazer-se acompanhar de documento indicando:
✓ Data
✓ Identificação dos medicamentos
✓ Número de lote
✓ Quantidade fornecida
✓ Nome / endereço do fornecedor
✓ Identificação do destinatário
✓ Condições de conservação

➢Os registos devem permitir conhecer a localização dos produtos

➢Deve ser aplicado o sistema “primeiro a expirar, primeiro a sair”
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CAPÍTULO 5 - Operações

Exportação (para países terceiros)

➢É necessária uma autorização para Distribuição por Grosso ou uma Autorização Fabrico de

medicamentos

➢Os medicamentos exportados não necessitam de ter AIM na UE

➢Devem ser tomadas medidas para impedir que os medicamentos sem AIM na UE entrem no mercado 

Comunitário

➢Os medicamentos exportados apenas podem ser fornecidos a entidades autorizadas (de acordo com a 

legislação do país importador) a adquiri-los
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CAPÍTULO 6 - Reclamações, Devoluções, Suspeitas de medicamentos 

falsificados e Retiradas de medicamentos

➢Todas as reclamações, devoluções, suspeitas de falsificação, recolhas e retiradas do mercado devem ser 
registadas

Reclamações

➢Deve ser tido em conta o tipo (qualidade vs. distribuição)

➢As reclamações relacionadas com a distribuição devem ser investigadas por pessoal designado para tal

➢A investigação deve resultar num plano ACAP, se aplicável

Devoluções

➢A reintegração nas existências comercializáveis só pode ocorrer se o medicamento:
✓ Estiver dentro do prazo de validade e não tiver sido alvo de recolha
✓ Se se encontrar no acondicionamento 2ário por abrir, inalterado e em boas condições
✓ Tenha sido devolvido num prazo máximo de 10 dias (exceto no caso de Distribuidores e farmácias)

20



CAPÍTULO 6 - Reclamações, Devoluções, Suspeitas de medicamentos 

falsificados e Retiradas de medicamentos

Devoluções

➢A reintegração de medicamentos devolvidos nas existências comercializáveis só pode ocorrer se:

✓ Tiver sido demonstrado pelo cliente que foram transportados, manuseados e armazenados em 
condições adequadas – com especial ênfase nos medicamentos de frio

✓ Forem examinados pelo Diretor Técnico
✓ Os produtos devolvidos corresponderem aos fornecidos (incluindo lote e quantidade)
✓ Não existirem suspeitas de falsificação

➢ Deve ser aplicado o sistema “primeiro a expirar, primeiro a sair”

➢Medicamentos roubados que tenham sido recuperados não podem ser reintegrados nas existências 

comercializáveis

21



CAPÍTULO 6 - Reclamações, Devoluções, Suspeitas de medicamentos 

falsificados e Retiradas de medicamentos

Medicamentos falsificados

➢Caso sejam identificados medicamentos falsificados ou suspeitos de falsificação:
✓ Estes devem ser separados dos demais medicamentos
✓ A situação deve ser registada e investigada
✓ O INFARMED, I.P. deve ser de imediato informado

Recolhas de medicamentos

➢Devem existir simulações de recolhas (pelo menos anuais)

➢Devem ser desencadeadas voluntariamente por indicação do titular de AIM ou ordenadas pelo  

INFARMED, I.P.

➢O pessoal responsável deve ter acesso aos dados necessários para desencadear as ações de recolha

➢O processo deve ser registado e elaborado um relatório final de reconciliação
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CAPÍTULO 7 - Atividades subcontratadas

Entidade contratante
➢Responsável pelas atividades contratadas
➢Garante, através de contrato e auditorias que a entidade contratada cumpre as BPD
➢Fornece as informações necessárias à correta execução das atividades contratadas
➢Audita as entidades contratadas:

✓ Antes do início das atividades
✓ Quando houver alteração das mesmas
✓ Regularmente, conforme análise de risco

Entidade contratada
➢Possui as condições materiais, documentais e humanas para desempenhar as atividades contratadas
➢Permite auditorias a qualquer momento
➢Não pode subcontratar atividades sem:

✓ Avaliação e aprovação prévias da entidade contratante
✓ Que a entidade subcontratada seja auditada pela entidade contratante ou subcontratada
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CAPÍTULO 8 - Autoinspeções

Autoinspeções

➢Programa calendarizado que abranja todos os aspetos das BPD.

➢Levadas a cabo por funcionários competentes, da empresa, de forma imparcial.

➢Auditorias realizadas por entidades externas não substituem as autoinspeções.

➢Devem existir registos das autoinspeções, incluindo as observações / irregularidades detetadas.

➢Os relatórios das autoinspeções devem ser disponibilizados à gestão de topo e outras pessoas

relevantes da organização da entidade.

➢As irregularidades / deficiências devem ser alvo de análise de causa e plano ACAP, o qual deve ser

acompanhado.

24



CAPÍTULO 9 - Transporte

Transporte

➢Condições de armazenamento mantidas durante o transporte
➢Os desvios significativos às condições preconizadas deverão ser investigados e comunicados ao TAIM
➢Suspeitas de qualidade afetada devem ser transmitidas ao destinatário
➢Medicamentos danificados no transporte devem devem ser comunicados ao distribuidor e destinatário
➢A responsabilidade do transporte cabe ao distribuidor
➢Os veículos devem ser, preferencialmente, dedicados
➢Nos veículos não dedicados deve ser garantido que os medicamentos não são sujeitos a condições que

os possam danificar
➢As entregas devem ser sempre feitas na morada da nota de entrega
➢Devem existir procedimentos e pessoal para entregas urgentes fora do horário normal
➢O armazenamento intermédio não pode ser superior a 48 h
➢As plataformas de transporte devem apresentar condições de higiene

e ambientais adequadas
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CAPÍTULO 9 - Transporte

Produtos que necessitam de condições especiais

➢Deve ser mantida uma cadeia de abastecimento segura

➢Devem ter controlos adicionais

➢Deve existir um protocolo para situações de furto

➢Medicamentos muito ativos e radioativos devem ser transportados em contentores / veículos seguros e 

especialmente dedicados ao efeito

➢No caso dos medicamentos de frio devem ser utilizadas embalagens térmicas ou veículos de 

temperatura controlada

➢Os sacos de refrigeração / congelação, quando existam, não devem contactar com as embalagens dos 

medicamentos

➢Esses sacos de refrigeração / congelação devem ter um sistema de gestão
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CAPÍTULO 9 - Transporte

Contentores, embalagens e rotulagem

➢Os contentores devem ser apropriados ao transporte de medicamentos

➢O acondicionamento deve ser selecionado de acordo com:

✓ As condições de conservação do medicamento
✓ Os extremos de temperatura previstos
✓ O tempo máximo de transporte previsto 
✓ Estatuto de qualificação / validação das caixas de acondicionamento / contentores

➢Os contentores / caixas de acondicionamento devem ostentar rótulos que permitam identificar:
✓ Requisitos de armazenamento e manuseamento
✓ Identificação do conteúdo e origem
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CAPÍTULO 10 - Disposições específicas aplicáveis aos intermediários

➢Os intermediários não podem adquirir, vender, manusear nem armazenar medicamentos 
➢Aplicam-se-lhes, com as devidas adaptações, as BPDs
➢Estão sujeitos a registo no INFARMED, I.P.

Pessoal

➢ Pessoal formado no âmbito das BPD

Sistema de qualidade e documentação

➢Deve ser escrito, aprovado e mantido atualizado, incluindo pelo menos os seguintes procedimentos e, 

sempre que aplicável, os respetivos registos:

✓ Reclamações
✓ Falsificados
✓ Recolhas
✓ Conformidade regulamentar
✓ Qualificação de fornecedores e clientes
✓ Registos das operações (mantidos pelo menos 5 anos)
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RESULTADOS DAS INSPEÇÕES REALIZADAS A DGMUH

Principais tipos de não-conformidades detetadas

➢ Não validação dos sistemas informáticos

➢ Inexistência / desadequação de procedimentos de Gestão de Risco

➢ Lacunas na formação do pessoal

➢ Inexistência de relatórios que evidenciem a validação do transporte

➢ Processo de Qualificação de clientes e fornecedores (incluindo as firmas transportadoras)

➢ Mapeamento das instalações (monitorização das condições ambientais)
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2. Dispositivos de Segurança em 
Medicamentos de Uso Humano



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
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✓ Obrigações para os Distribuidores por Grosso de Medicamentos de uso Humano.

✓ Implementação nacional da legislação dos dispositivos de segurança, a partir de 9 de
fevereiro 2019 ( DL nº 176/2006, de 30 de agosto versão atualizada.



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

O que são Dispositivos de Segurança de Medicamentos?

32

Dispositivos de Segurança de 
Medicamentos

Dispositivo de Prevenção de Adulteração

Identificador Único - IU



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
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Dispositivo Anti Adulteração

✓ Dispositivo que permite verificar se a embalagem do medicamento foi aberta ou adulterada,
assegurando a integridade do produto.

✓ Os fabricantes dos medicamentos podem decidir qual o tipo de dispositivo a colocar na embalagem 
do medicamento. 



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
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Fabricantes dos medicamentos devem codificar o identificador único num código de barras 
bidimensional.

Identificador único

Código de barras 2D deve ser uma matriz de dados (datamatrix), legível por máquina, 
impresso na embalagem numa superfície lisa, uniforme e pouco refletora. 



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
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Identificador único

Parte legível por máquina + Parte legível por humanos

1) Código do produto 
Código que permite identificar o medicamento (designação, forma farmacêutica, dosagem, tamanho da 
embalagem) 

2) N.º de série
Sequência de caracteres numéricos ou alfanuméricos para cada embalagem individual

3) Prazo de validade

4) Lote

5) N.º de AIM do medicamento em Portugal 



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
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Quais os medicamentos que devem ter dispositivos de segurança ?

Regra: Medicamentos sujeitos a receita médica e não sujeitos a receita médica comparticipados (art. 105.º n.º 1 e 2 do Estatuto 
do Medicamento) 

Exceções:
✓ Alguns medicamentos de prescrição médica foram excecionados dessa obrigação (anexo I – Lista Branca)

Medicamentos Homeopáticos; Geradores e precursores de Radionuclídeos; Kits; Medicamentos de Terapia Avançada que contêm

ou consistem em tecidos ou células; Gases Medicinais; Soluções para alimentação parenteral com um código ATC B05BA; Soluções

que afetam o equilíbrio dos eletrólitos com um código ATC B05BB; Soluções que produzem diurese osmótica com um código ATC

B05BC; Aditivos de soluções intravenosas com um código ATC B05X; Solventes e agentes de diluição com um código ATC V07AB;

Meios de contraste com um código ATC V08; Testes para doenças alérgicas com um código ATC V04CL; Extratos de Alergénios com

um código ATC V01AA

✓ Alguns medicamentos de venda livre foram obrigados a ter dispositivos de segurança porque já tinham histórico de 
falsificação (anexo II – Lista Negra)

Omeprazol, cápsula gastro-resistente, dura, 20 mg; Omeprazol, cápsula gastro-resistente, dura, 40 mg



Titulares de 
AIM/Fabricantes fazem 

upload da  informação sobre 
os IU no sistema de 

repositórios

DISTRIBUIDORES
FARMÁCIAS
HOSPITAIS

fazem a leitura do IU

Existe no sistema de 
repositórios

Medicamento Autêntico 

Não existe no sistema de 
repositórios

Incidente Falsificação
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DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
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Principais obrigações dos Distribuidores por Grosso de Medicamentos de uso Humano 

Verificação do identificador único : 

Medicamentos devolvidos ou recebidos de outro distribuidor que não seja o fabricante, titular de 

autorização no mercado do medicamento ou distribuidor designado por este, através de contrato 

escrito, para armazenar e distribuir em seu nome os medicamentos

Excepto: 

a) compra/venda entre distribuidores mas os medicamentos não saem das instalações;

b) distribuição de medicamentos entre instalações da mesma entidade legal (mesmo NIF) 



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
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Principais obrigações dos Distribuidores por Grosso de Medicamentos de uso Humano 

Desativação do identificador único : 

• Distribuição para países externos à União Europeia ( exportação) ;

• Medicamentos devolvidos que não possam ser reintegrados no mercado;

• Medicamentos para destruição;

• Medicamentos solicitados pelas Autoridades como amostras;

• Medicamentos distribuídos a entidades que as Autoridades excluíram da obrigação de

desativar os Identificadores Únicos;



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
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Principais obrigações dos Distribuidores por Grosso de Medicamentos de uso Humano 

Desativação do identificador único : 

Art. 105.º A n.º 9 do Estatuto do Medicamento

A desativação do identificador único deve ser efetuada pelos distribuidores quando distribuam medicamentos às
seguintes entidades:

• Locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica
• Estabelecimentos e serviços detentores de autorização de aquisição direta de medicamentos emitida pelo

INFARMED, I.P., que não estejam integrados em estabelecimentos de cuidados de saúde (públicos ou privados) que
disponham de serviços médicos e farmacêuticos e regime de internamento.

Ou seja, todas as entidades cuja autorização de aquisição direta é emitida ao abrigo do art. 79.º n.º 1 al. e) do Estatuto
do medicamento ou de Deliberações especificas.



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
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INFARMED, I.P. publicou no seu Site a lista de entidades públicas e privadas autorizadas à aquisição
direta de medicamentos que não estão abrangidas pelo art. 105.º A n.º 9.

Conclusão :
Distribuidores por grosso de medicamentos não desativam os IU dos medicamentos fornecidos a
estas entidades.

Art. 105.º A n.º 9 do Estatuto do Medicamento tem que ser lido em conjunto com o art. 23.º 
e art. 3.º  al. f) do Regulamento Delegado

Os estabelecimentos de cuidados de saúde públicos e privados não podem ser integrados no
âmbito do art. 23.º, sendo que para efeitos desta legislação, estas entidades são hospitais, clínicas
com regime de internamento ou ambulatório.



3. Boas Práticas de Distribuição de 
Dispositivos Médicos
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Boas Práticas de Distribuição por Grosso

de Dispositivos Médicos (BPD DM)

As Boas Práticas de Distribuição por Grosso de Dispositivos Médicos (BPD DM) estão regulamentadas pela
Portaria n.º 256/2016, de 28 de Setembro, e entraram em vigor em 28 de Outubro de 2016.

Estão enquadradas no âmbito do Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho, na sua redação atual, dentro
dos requisitos para a atividade de distribuição por grosso de DM (Artigos 36.º e 41.º).

Destinam-se a contribuir para a preservação da qualidade, segurança e desempenho dos dispositivos
médicos distribuídos e disponibilizados, bem como a assegurar a qualidade dos serviços prestados nessa
comercialização.

Aplicam-se de forma abrangente em todas as instalações e áreas de distribuição por grosso de DM,
incluindo todas as diferentes classes e categorias destes produtos, desde que sejam para distribuição no
território português.
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CAPÍTULO 1 - Requisitos
➢ Dispor de todos os recursos necessários ao início e prossecução da atividade.
➢ Garantir a manutenção das características e requisitos dos DM.
➢ Colaborar com a Autoridade Competente INFARMED, I.P..

CAPÍTULO 2 - Pessoal
➢ Ter Responsável Técnico(a) habilitado(a) que assegure as BPD.
➢ Colocar colaboradores à disposição com habilitações.
➢ Ministrar formação adequada às funções.

CAPÍTULO 3 - Instalações e Equipamentos
➢ Obter instalações e equipamentos preparados e adequados.
➢ Administrar instalações organizadas e segregadas.
➢ Manter instalações protegidas, limpas e monitorizadas.

CAPÍTULO 4 - Procedimentos
➢ Deter estrutura da entidade e organização bem definidas.
➢ Possuir procedimentos escritos para todas as operações.
➢ Manter procedimentos completos e atualizados.
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CAPÍTULO 5 - Documentação e Registos
➢ Organizar e manter toda a documentação relevante à atividade.
➢ Assegurar rastreabilidade e monitorizar subcontratação de serviços.
➢ Controlar DM disponibilizados sem transmissão de propriedade.

CAPÍTULO 6 - Reclamações e Dispositivos Falsificados
➢ Garantir gestão e tratamento adequado de todas as reclamações recebidas.
➢ Monitorizar situação de DM detetado como não conforme ou falsificado.
➢ Planear abastecimento em casos de emergência declarados.

CAPÍTULO 7 - Receção e Expedição
➢ Garantir exame e conferência adequada na receção e na expedição de remessas.
➢ Verificar conformidade do DM quanto ao produto, rotulagem e documentação associada.
➢ Encaminhar produto de acordo com as condições de armazenamento.

CAPÍTULO 8 - Armazenamento
➢ Estabelecer áreas e zonas de segregação e separação consoante os estados do DM.
➢ Manter armazenamento adequado e parametrizado dos DM sob sua responsabilidade.
➢ Garantir rotação de stocks e monitorização de prazos de validade.
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CAPÍTULO 9 - Transporte
➢ Transportar adequadamente mantendo as características e requisitos dos DM.
➢ Ter atenção a quaisquer condições especiais de transporte, e sua monitorização.
➢ Garantir controlo efetivo sobre todo o processo de transporte e entrega, mesmo que subcontratado.

CAPÍTULO 10 - Devoluções
➢ Assegurar controlo de devoluções de DM, segregação e seu adequado registo.
➢ Reintegrar em stock comercializável apenas sob condições bem estipuladas e comprovadas.
➢ Estabelecer análise e decisão pelo(a) Responsável Técnico(a).

CAPÍTULO 11 - Recolha de Mercado
➢ Deverá existir um plano de emergência de recolha aprovado.
➢ Garantir capacidade de recolha, de comunicação com os clientes, e respetivos registos.
➢ Comunicar rapidamente com a Autoridade Competente INFARMED, I.P., e com o Fabricante.

CAPÍTULO 12 - Produtos Rejeitados
➢ Definir condições e assegurar segregação física de DM rejeitados.
➢ Manter regularidade no processo de destruição de DM, evitando acumular rejeitados.
➢ Manter registos de todo o processo de encaminhamento e destruição efetiva.
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RESULTADOS DAS INSPEÇÕES REALIZADAS A DGDM

Principais tipos de não-conformidade detetados

➢ Desconhecimento das suas obrigações legais no âmbito da distribuição de DM.

➢ Não notificação da sua atividade de distribuição por grosso ao INFARMED, I.P..

➢ Não registo dos DM distribuídos no repositório informático do INFARMED, I.P..

➢ Desconhecimento dos colaboradores quanto aos requisitos e riscos dos DM.

➢ Não qualificação dos fornecedores, e do nível do seu conhecimento regulamentar.

➢ Existência de instalações sem circuitos internos bem definidos, e sem devida segregação.

➢ Importação e distribuição de DM com rotulagem não conforme ou sem a língua portuguesa.



4. Boas Práticas de Distribuição de 
Produtos Cosméticos
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Boas Práticas de Distribuição

de Produtos Cosméticos (BPD PC)

Os Produtos Cosméticos (PC) são regulados pelo Regulamento Europeu (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativo aos Produtos Cosméticos, na sua redação
atual, e que entrou plenamente em vigor em 11 de Julho de 2013.

O Decreto-Lei n.º 189/2008 nacional, de 24 de Setembro, na sua redação atual, continua em vigor em
alguns Artigos importantes, como sejam a obrigação da rotulagem constar em língua portuguesa, e a
estipulação de infrações e contraordenações.

Na legislação europeia não existem publicadas umas Boas Práticas de Distribuição de PC, embora o
Regulamento Europeu seja muito abrangente, quanto à qualidade do armazenamento e do transporte de
PC, enquanto o produto estiver sob a responsabilidade do Distribuidor.
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Obrigações dos Distribuidores de PC

» Atuar com a devida diligência em relação à verificação dos requisitos aplicáveis aos PC. (Artigo 6.º)

» Antes de disponibilizarem um PC no mercado, os distribuidores certificam-se, no mínimo, de que o
produto apresenta uma rotulagem com as menções relevantes conformes, inscrita em língua portuguesa,
e que não tem a sua validade expirada.

» Se considerarem ou tiverem motivos para crer que o PC não está conforme com os requisitos do
Regulamento Europeu, não o disponibilizam, e se já o disponibilizaram adotam logo todas as medidas
corretivas para retificar essa situação no mercado, incluindo eventual retirada ou recolha.

» Asseguram todas as condições adequadas de armazenamento e de transporte enquanto o PC estiver
sob a sua responsabilidade (abastecimento, receção, organização, formação, armazenamento, segregação,
controlo ambiental, segurança, higiene e limpeza, preparação de encomenda, disponibilização, transporte,
reclamações, devolução, e produto não conforme).

» Cooperam com as Autoridades Competentes Nacionais, e comunicam com a Pessoa Responsável do PC.

» Identificam o produto e rastreabilidade de lote no circuito comercial (Artigo 7.º)
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RESULTADOS DAS INSPEÇÕES REALIZADAS A DGPC

Principais tipos de não-conformidade detetados:

➢ Não verificação dos requisitos legais por desconhecimento da legislação europeia e nacional aplicável.

➢ Não aplicação e implementação dos requisitos legais.

➢ Desconhecimento dos colaboradores quanto aos requisitos e riscos dos PC.

➢ Não qualificação dos fornecedores, e do nível do seu conhecimento regulamentar.

➢ Instalações físicas não adequadas, e sem qualquer controlo ambiental.

➢ PC com rotulagem sem instruções e precauções inscritas em língua portuguesa.



Maria Fernanda Ralha
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Obrigada pela vossa atenção.


