
 

 

 
 
N/REF 89/11     Angra do Heroísmo, Junho de 2011 
 

Assunto: RREEGGIIMMEE  JJUURRÍÍDDIICCOO  DDAASS  FFAARRMMÁÁCCIIAASS  DDEE  OOFFIICCIINNAA  NNAA  RREEGGIIÃÃOO  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDOOSS  
AAÇÇOORREESS  

 

Caro Associado, 

 

Já conhece o Regime Jurídico das Farmácias de Oficina na RAA? 

 

Vimos por este meio informar V./Exa. (s) da publicação do Diário da República do Decreto 

Legislativo Regional n.º 6/2011/A, de 10 de Março, que vem estabelecer o regime 

jurídico das farmácias de oficina na Região Autónoma dos Açores. 

 

Podem ser proprietárias de farmácias as pessoas singulares, sociedades comerciais e 

entidades do sector social da economia. 

 

No entanto, nenhuma pessoa singular, sociedade comercial ou entidade do sector social da 

economia pode deter ou exercer, em simultâneo directa ou indirectamente, a propriedade, a 

exploração ou a gestão de mais de três farmácias. 

 

A direcção técnica da farmácia é assegurada, em permanência e exclusividade por 

farmacêutico director técnico, sendo este independente, técnica e deontologicamente, no 

exercício das respectivas funções, da proprietária da farmácia, sem prejuízo das situações de 

identidade entre a propriedade e a direcção técnica da farmácia. 

 

Para licenciamento de novas farmácias é precedido de concurso público, só podendo abrir ao 

público depois de lhes ser atribuído o respectivo alvará, que é emitido pela Direcção Regional 

da Saúde. A alteração da propriedade ou a transferência da localização da farmácia 

dependem de averbamento no alvará. 

 

Relativamente à designação da farmácia, esta depende de aprovação da Direcção Regional da 

Saúde. O vocábulo “farmácia”, simples ou composto, e o símbolo “cruz verde” só podem ser 

utilizados para identificar farmácias. 



 

 

 

As farmácias devem de divulgar de forma visível, as informações relativas ao nome do 

director técnico, o horário de funcionamento, as farmácias de turno no município, aos 

descontos que concedam no preço dos medicamentos, ao modo de reembolso da 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos e à existência de livro de 

reclamações.  

 

Quanto ao horário de funcionamento das farmácias, este abrange os períodos de 

funcionamento diário e semanal e os turnos de serviço permanente de regime de reforço e de 

regime de disponibilidade. 

 

As farmácias dispõem nas suas instalações da Farmacopeia Portuguesa, em formato papel, 

electrónico ou através de online, a partir do sítio da Internet reconhecido pela Direcção 

Regional da Saúde, e de outros documentos indicados pela mesma entidade. 

 

As farmácias têm de dispor de livro de reclamações e enviam mensalmente à Direcção 

Regional da Saúde cópia das reclamações efectuadas pelos cidadãos, sendo também 

disponibilizada através do portal do Governo Regional dos Açores, uma área destinada às 

reclamações dos cidadãos. 

 

Quanto à fiscalização do cumprimento do estipulado pelo presente diploma, esta é da 

competência da Direcção Regional da Saúde, assim como da Inspecção Regional da Saúde, 

podendo estas solicitar auxílio às autoridades policiais. 

 

Constituem contra-ordenações graves e muito graves puníveis com coima, as situações 

nomeadas nos artigos 49.º e 50.º do presente diploma, cujos valores das coimas revertem 

para a Região Autónoma dos Açores. 

 

O seguinte Decreto entrou em vigor no dia 11  ddee  AAbbrriill  ddee  22001111..  

 

A presente circular não dispensa a leitura do referido Decreto Legislativo, que pode ser 

consultado em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio em 

(http://www.ccah.eu/ficheiros/circulares/1304329566.pdf)  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 


