
 

N/REF. 19/11                                             Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2011 

 

Assunto:  LLIIMMIITTEESS  MMÍÍNNIIMMOOSS  DDOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDAASS  FFAARRMMÁÁCCIIAASS  DDEE  OOFFIICCIINNAA. 

 

 

Caro Associado, 

 

Sabia que as farmácias têm um limite mínimo de horas em que devem estar abertas? 

 

 

Trazemos ao seu conhecimento a publicação da PPoorrttaarriiaa  nn..ºº  3311--AA//22001111, de 11 de Janeiro, que pela redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 7/2011, de 10 de Janeiro, vem definir o limite mínimo do período de 

funcionamento semanal e o horário padrão a que está sujeito o período de funcionamento diário das 

farmácias de oficina.  

 

A presente portaria também vem regular o procedimento de aprovação e a duração, execução, divulgação e 

fiscalização das escalas de turnos, assim como o valor máximo a cobrar pelas farmácias de turno pela 

dispensa de medicamentos não prescritos em receita médica do próprio dia ou do dia anterior. 

 

Assim, o período de funcionamento semanal das farmácias de oficina tem o limite mínimo de 50 horas. 

Quanto ao período de funcionamento diário deve de ser fixado de forma a garantir a abertura ao público nos 

seguintes períodos: 

 

a) De segunda a sexta-feira, das 10:00 às 13:00 e das 15:00 às 19:00 horas; 

b) Ao sábado, das 10:00 às 13:00 horas. 

 

Relativamente ao período de funcionamento semanal das farmácias de oficina em turno de regime de 

disponibilidade, tem o limite mínimo de 44 horas, sendo distribuído pelos períodos diurnos de todos os dias 

da semana, excepto o domingo. 

 

As associações representativas das farmácias propõem à Direcção Regional de Saúde, até ao dia 30 de 

Setembro, as escalas de turnos de serviço permanente, de regime de reforço e de regime de disponibilidade, 

sendo designadas por escalas de turnos, para o ano seguinte. 

 

Por sua vez, a Direcção Regional da Saúde solicita parecer à Câmara Municipal territorialmente competente, 

sobre a proposta de escala de turno acima mencionada, que deve de ser emitido até ao dia 30 de Outubro. 

 

Após a recepção do parecer da Câmara Municipal, ou caso não seja emitido durante o prazo legal, a Direcção 

Regional da Saúde aprova até ao dia 30 de Novembro, as escalas de turnos para o ano seguinte.  

 



 

A Direcção Regional da Saúde, envia para o INFARMED, à Câmara Municipal, às associações representativas 

das farmácias e às farmácias do município, até ao dia 30 de Novembro, as escalas de turnos aprovadas para o 

ano seguinte. 

 

As escalas de turnos vigoram durante o ano civil a que respeitam, excepto nos casos previstos no n.º 2 do art. 

4.º do presente diploma. 

 

As farmácias de turno de serviço permanente ou de turno de regime de reforço podem, a partir da hora de 

encerramento normal, impedir o acesso do público ao interior da farmácia, desde que disponham de um 

postigo de atendimento que permita a dispensa de medicamentos ao público. 

 

As farmácias de turno de serviço permanente, de regime de esforço ou de regime de disponibilidade podem 

cobrar, para além do preço de venda ao público dos medicamentos, um acréscimo no pagamento no valor 

máximo de €.: 1,50 por utente, excepto no caso de se tratar da dispensa de medicamentos prescritos em 

receita médica do próprio dia ou do dia anterior. 

 

É da competência da Direcção Regional da Saúde, a fiscalização do cumprimento das escalas de turnos.  

 

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/1297171519.pdf. 

 
 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  
 


