
 

N/REF. 18/11                                             Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2011 

 

Assunto:  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  AAOO  HHOORRÁÁRRIIOO  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDAASS  FFAARRMMÁÁCCIIAASS  DDEE  OOFFIICCIINNAA. 

 

 

Caro Associado, 

 

Sabia que as farmácias agora podem estar sempre abertas? 

 

 

Trazemos ao seu conhecimento a publicação do DDeeccrreettoo--LLeeii  nn..ºº  77//22001111, de 10 de Janeiro, que vem 

estabelecer as condições em que as farmácias podem estar abertas vinte e quatro horas por dia, todos os 

dias da semana, em articulação com o regime de turnos. 

 

Deste modo, com este diploma deixa de haver limites máximos ao horário de funcionamento das farmácias, 

que vão poder estar sempre abertas. 

 

As farmácias abertas 24 horas por dia, sete dias por semana não podem cobrar mais pelos medicamentos. 

 

O proprietário da farmácia, comunica os períodos de funcionamento, diário e semanal da farmácia ao 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., nos seguintes termos: 

 

� Até ao dia 31 de Março de cada ano, o horário de Julho a Dezembro; 

� Até ao dia 30 de Setembro de cada ano, o horário de Janeiro a Junho. 

 

Caso o proprietário da farmácia não faça a comunicação dos períodos de funcionamento, considera-se para 

todos os efeitos, que se mantém em vigor no semestre seguinte, o período de funcionamento, diário e 

semanal da farmácia. 

 

Para assegurar o acesso a medicamentos, as farmácias de cada concelho organizam-se por turnos, de forma 

a haver sempre uma farmácia de serviço durante a noite. 

 

Assim, os turnos das farmácias de serviço podem ser: 

 

� De serviço permanente – ficam abertas até às 22:00 horas e das 22:00 horas até de manhã; 

� De reforço – ficam abertas até às 22:00 horas (apenas no concelho onde não haja uma farmácia que 

esteja normalmente aberta até às 21:00 horas); 

� Em disponibilidade – um farmacêutico ou auxiliar está disponível para ser chamado, em caso de 

urgência. 

 



 

Com esta possibilidade de haver farmácias abertas 24 horas por dia, sete dias por semana, altera-se a forma 

como são definidos os turnos. 

 

Nos concelhos com serviços de urgências: 

 

 

Sem farmácia no hospital nem farmácia aberta 

durante a noite (22 h às 8h) 

 

Uma farmácia de serviço permanente por 50 a 

80 mil habitantes. 

Com farmácia no hospital ou farmácia aberta 

durante a noite (22 h às 8 h) 

 

Uma farmácia de serviço permanente por 100 

mil habitantes * 

Com farmácia no hospital e farmácia aberta 

durante a noite (22 h às 8 h) 

Uma farmácia de serviço permanente por 120 

mil habitantes (mais uma por cada 20 mil 

habitantes) * 

 

Nos concelhos sem serviços de urgências: 

 

 

Sem farmácia no hospital nem farmácia aberta 

durante a noite (22 h às 8 h) 

Uma farmácia de serviço em disponibilidade 

(que pode estar localizada noutro concelho, se 

ficar a menos de 3 Km). 

 

Com farmácia aberta durante a noite (22 h às 8 

h). 

Não tem de haver uma farmácia de serviço em 

disponibilidade. 

 

*Estas farmácias podem estar localizadas noutro concelho, se ficarem a menos de dois quilómetros, 

em linha recta, da farmácia do hospital ou da farmácia aberta à noite. 

 

 

Com este decreto-lei, pretende-se aumentar o número de farmácias abertas durante a noite, de forma a 

facilitar o acesso dos cidadãos aos medicamentos. 

 

Este diploma entrou em vigor a 15 de Janeiro de 2011, podendo as farmácias estar abertas 24 horas a contar 

dessa data.  

 

Quanto às novas regras dos turnos das farmácias, estas entram em vigor a 11  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001111. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma, que pode ser em www.dre.pt ou através do site 

desta Câmara do Comércio, em: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1297170791.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


