
 

 

N/Ref. 186/12                Angra do Heroísmo, Novembro de 2012 

 

Assunto: ALTERAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DAS FARMÁCIAS DE OFICINA NA REGIÃO 
AUTÓNOMA DOS AÇORES  
 

 

Caro Associado, 

 

O Regime Jurídico das Farmácias de Oficina sofreu alterações! 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de Agosto que 

vem proceder à segunda alteração ao regime jurídico das farmácias de oficina, verificando-se 

alterações aos art.s 4,º, 6.º, 8.º, 9.º, 12.º, 18.º a 23.º, 25.º, 28.º, 29.º, 33.º a 36.º, 40.º a 42.º, 

44.º a 50.º, 53.º, 57.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2011, de 16 de Junho. 

 

Deste modo, tendo em conta que as farmácias são cada vez mais locais de saúde, na primeira 

linha de acompanhamento, prevenção, detecção, apoio e cuidados em saúde, procura-se 

também introduzir medidas excepcionais relativas à viabilidade económica do funcionamento 

de algumas farmácias, sem descurar as obrigações nucleares de elevada qualidade na 

prestação da assistência farmacêutica às populações. 

 

Com o presente diploma, verifica-se que as farmácias não podem recusar a dispensa de 

medicamento, exceto nos casos admitidos pelo Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, nos 

seguintes casos: 

 

a) Não sujeito a receita médica, que lhe seja solicitado durante o período de 

funcionamento diário; 

b) Prescrito em receita válida que lhes seja apresentada durante o horário de 

funcionamento. 

 

Os medicamentos sujeitos a receita médica só podem ser dispensados ao utente nela indicado 

ou a quem o represente, excepto casos de força maior, desde que devidamente justificados. 

 

A dispensa e entrega de medicamentos ao público só pode ser efetuada pelo pessoal da 

farmácia, nas instalações desta ou no domicílio do utente. 



 

 

 

O presente diploma entrou em vigor a 11  ddee  SSeetteemmbbrroo  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/1353090230.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


