
 

 

N/Ref. 187/12                Angra do Heroísmo, Novembro de 2012 

 

Assunto: ALTERAÇÃO AO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS DE OFICINA NA 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
 

Caro Associado, 

 

Saiba da mais recente alteração ao período de funcionamento das Farmácias 

de Oficina! 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 172/2012, de 1 de Agosto, que 

vem proceder à segunda alteração do período de funcionamento das farmácias de oficina, 

verificando-se alterações aos arts. 2.º, 6.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de Março, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 7/2011, de 10 de Janeiro. 

 

Com o presente diploma, verifica-se que o horário de funcionamento das farmácias de oficina 

abrange os períodos de funcionamento, diário e semanal, e os turnos de serviço permanente e 

de regime de disponibilidade. 

 

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

INFARMED, nos seguintes termos: 

a) Até ao dia 15 de Março de cada ano, para o 2.º semestre do ano civil; 

b) Até ao dia 15 de Setembro de cada ano, para o 1.º semestre do ano civil 

seguinte. 

A comunicação dos períodos de funcionamento da farmácia é efectuada através do sítio de 

internet do INFARMED, que por sua vez disponibiliza a informação à câmara municipal, à 

administração regional de saúde e às associações representativas das farmácias. 

 

Quanto à existência de farmácias de turno de serviço permanente e de turnos de regime de 

disponibilidade deve de respeitar os seguintes critérios: 

 

a) Nos municípios com serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve 

existir sempre uma farmácia de turno de serviço permanente, acrescendo uma 

farmácia de turno de serviço permanente por cada 60 000 a 100 000 habitantes; 

b) Nos municípios com serviços de urgência do SNS onde esteja instalada uma farmácia 

de dispensa de medicamentos ao público num hospital do SNS ou onde funcione 



 

 

farmácia de oficina com período de funcionamento entre as 19 horas de um dia e as 8 

horas do dia seguinte, deve existir uma farmácia de turno de serviço permanente por 

cada 100 000 habitantes, acrescendo 40 000 habitantes por cada farmácia a mais no 

município que pratique aquele período de funcionamento; 

c)  Nos municípios com farmácias situadas a menos de 2 km, contados em linha recta do  

limite exterior da farmácia de dispensa de medicamentos ao público que exista num 

hospital do SNS ou do limite exterior de uma farmácia de oficina com horário entre as 

19 horas de um dia e as 8 horas do dia seguinte, ainda que situadas noutro município, 

aplica -se o disposto na alínea anterior; 

d) Nos municípios sem serviços de urgência do SNS, deve existir uma farmácia de turno 

de regime de disponibilidade entre a hora de encerramento normal e a hora de 

abertura normal do dia seguinte; 

e) Na situação prevista na alínea anterior, caso exista apenas uma farmácia no 

município e exista outra farmácia a menos de 3 km noutro município, podem ser 

organizadas escalas de turnos de regime de disponibilidade entre ambas; 

f) Nos municípios sem serviços de urgência do SNS onde esteja em funcionamento 

farmácia de oficina com horário entre as 19 horas de um dia e as 8 horas do dia 

seguinte, não se aplica o regime de turno de disponibilidade; 

 

 

Chamamos a sua atenção, que até à publicação da regulamentação prevista no presente 

diploma, mantém-se em vigor a regulamentação publicada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

53/2007, de 8 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 7/2011, de 10 de Janeiro. 

 

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 Direcção. 


