
 

 

N/Ref. 129/12       Angra do Heroísmo, Julho de 2012 

 

Assunto: NOVAS ALTERAÇÕES AO REGIME JURÍDICO DAS FARMÁCIAS DA REGIÃO. 
 
 
Caro Associado, 
 

Esteja a par das regras para as instalações das farmácias nos Açores. 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Portaria n.º 76/2012, de 6 de Julho, que vem 

determinar o novo modelo de alvará das farmácias, a definição das áreas mínimas das 

farmácias e os requisitos de funcionamento dos postos farmacêuticos móveis. 

 

As farmácias podem dispor de áreas facultativas, conforme art. 2.º do presente diploma, sendo 

no entanto obrigatórias as seguintes áreas e divisões, que devem ter uma área total mínima de 

70 m²: 

a) Salas de atendimento ao público, com uma área mínima de 25 m²; 

b) Armazém; 

c) Laboratório/sala de preparação; 

d) Instalações sanitárias. 

 

É da competência da Direção Regional da Saúde, a autorização para a remodelação, ampliação 

e transferência provisória de instalações da farmácia para realização de obras. 

 

No requerimento a solicitar à Direção Regional da Saúde a realização de obras, deve constar a 

fundamentação do pedido e o prazo de execução das mesmas, o qual deve ser adequado, de 

forma a minimizar quaisquer restrições de acessibilidade aos utentes, podendo o prazo de 

realização das obras ser prorrogado pela entidade supramencionada, mediante justificação 

fundamentada pelo requerente. 

 

No caso de encerramento das instalações da farmácia, com fundamento na realização de obras 

nas suas instalações, o proprietário da farmácia pode requerer à Direção Regional da Saúde, a 

transferência provisória das instalações da farmácia para outras instalações provisórias, sendo 

que no requerimento para a transferência provisória devido à realização de obras, deve 



 

 

constar a fundamentação do pedido e o prazo de execução das obras, podendo a Direção 

Regional da Saúde prorrogar o prazo mencionado no requerimento. 

 

Pela presente portaria consideram-se postos farmacêuticos móveis, os estabelecimentos 

destinados à dispensa de medicamentos ao público, a cargo de um farmacêutico, de um 

técnico de farmácia ou de um técnico auxiliar de farmácia e depende de uma farmácia em cujo 

alvará se encontra averbado. 

 

Os trâmites para a instalação, funcionamento, autorização e duração da instalação de postos 

farmacêuticos móveis, estão previstos nos artigos 12.º a 18 do presente diploma. 

 

Mais informamos, que o modelo de alvará das farmácias consta do anexo ao presente 

diploma, da qual faz parte integrante. 

 

A presente portaria entrou em vigor a 77  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001122  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consular em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1343154399.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


