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Disclaimer: Esta análise contém informação de carácter geral e abstrato. A informação disponibilizada não constituiu uma consulta jurídica 

e não deve servir de apoio a qualquer decisão sem aconselhamento profissional qualificado sobre um caso concreto.
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A Lei n.º 33/2018, de 18 de julho (“Lei da Canábis para Fins Medicinais”), estabeleceu o 
quadro legal para a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da 
planta da canábis para fins medicinais. Neste quadro normativo, foram estabelecidos 
os princípios e os objetivos respeitantes à (i) prescrição, (ii) dispensa em farmácia, (iii) 
detenção e transporte, (iv) investigação científica, (v) informação aos profissionais, bem 
como (vi) regulação e supervisão das atividades relacionadas com a utilização da planta 
da canábis para fins medicinais. 

A referida Lei foi posteriormente regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 8/2019, de 15 de janeiro, que 
entrou em vigor a 1 de fevereiro de 2019. Veio este Decreto-Lei definir e enquadrar, quanto aos 
mencionados medicamentos, preparações e substâncias, as seguintes atividades:

— O cultivo

— A produção, extração e fabrico

— O comércio por grosso

— A importação e exportação

— O trânsito

— A aquisição

— A venda e entrega de medicamentos

— A colocação no mercado
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No atual quadro legal distinguem-se os medicamentos à base da planta da canábis que, sen-
do medicamentos de uso humano, é-lhes aplicável o respetivo regime legal (nomeadamente o  
Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto e o Decreto-Lei n.º 282/95, de 26 outubro), das  
preparações e substâncias à base da planta da canábis. Concretizam-se regras específicas ineren-
tes à utilização das preparações e substâncias à base da planta de canábis, nomeadamente no 
que respeita à sua colocação no mercado, prescrição e dispensa, sem prejuízo da aplicação do  
regime legal para as substâncias estupefacientes e/ou psicotrópicas (nomeadamente o Decreto-
Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro - Legislação de combate à droga).

Destaque ainda para o sistema de boas práticas a que devem obedecer as atividades de cultivo, 
fabrico e distribuição, a saber: 

a) Boas práticas agrícolas e de colheita — Guideline on Good Agricultural and Collection Practice 

(GACP), publicada pela Agência Europeia de Medicamentos;

b) Boas práticas de fabrico de substâncias ativas destinadas a medicamentos para uso humano, 

aprovadas pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 1252/2014 da Comissão, de 28 de maio de 

2014, que complementa a Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, no que 

se refere aos princípios e diretrizes de boas práticas de fabrico de substâncias ativas destinadas 

a medicamentos para uso humano;

c) Boas práticas de fabrico de medicamentos, previstas no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto, que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, com as devidas 

adaptações;

d) Boas práticas de distribuição de substâncias ativas e de medicamentos, fixadas no âmbito da 

União Europeia.

Por último, destaque ainda para as regras específicas aplicáveis ao Laboratório Militar de Pro-
dutos Químicos e Farmacêuticos. De acordo com a legislação aplicável, pode aquele contribuir 
para a produção de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da canábis para 
fins medicinais, estando dispensado do regime de autorizações consagrados no Decreto-Lei n.º 
8/2019, bem como estando isento do pagamento de taxas previstas no Decreto Regulamentar n.º 
61/94, de 12 de outubro. 


