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Diploma Resumo Data 
Alterações, revogações e normas 

complementares 

Despacho de 4 de Março de 
1970 

Requisitos a que devem obedecer as instalações das 
farmácias, postos e ambulâncias de medicamentos. 

04-03-1970 
Revogados, pela Lei 31/2009, os artigos nº 3 

e 4 

Portaria nº 806/87 
Aprova o novo regime de abertura e transferência de 

Farmácias 
22-09-1987 

Alterada pela Portaria nº 513/92, de 22 de 
Junho. Revogada pela Portaria nº 936-A/99, 

de 22 de Outubro  

Despacho nº 18/90  Define os requisitos a que devem obedecer as farmácias. 01-02-1990 
Alterado e republicado pela Lei nº 60/2007, 

de 4 de Setembro 

Portaria nº 513/92  
Altera vários números da Portaria nº 806/87, de 22 de 

Setembro, que aprova o novo regime de abertura e 
transferência de Farmácias 

22-06-1992   

Portaria nº 936-A/99 

Estabelece as regras e condições de instalação de novas 
farmácias, bem como as aplicáveis à transferência de 
farmácias. Revoga as Portaria nºs 806/87, de 22 de 

Setembro, e 325/97 de 13 de Maio. 

22-10-1999 

Alterada pela Portaria nº 1379/2002, de 22 
de Outubro, Portaria nº 168-B/2004, de 18 
de Fevereiro e Portaria nº 865/2004, de 19 

de Julho 

Portaria nº 1379/2002  
Altera a Portaria nº 936-A/99, de 22 de Outubro, que 

consagra o regime de concursos para a instalação de novas 
farmácias e respectiva transferência. 

22-10-2002   

Portaria nº 168-B/2004 
Altera a Portaria nº 936-A/99, de 22 de Outubro, que 

consagra o regime de concursos para instalação de novas 
farmácias e respectiva transferência. 

18-02-2004   

Portaria nº 865/2004 
Altera a Portaria nº 936-A/99, de 22 de Outubro, que 

consagra o regime de concursos para a instalação de novas 
farmácias e respectiva transferência. 

19-07-2004   

Decreto-Lei nº 235/2006 

Estabelece o regime de instalação, abertura e funcionamento 
de farmácia de dispensa de medicamentos ao público nos 
hospitais do Serviço Nacional de Saúde e as condições da 

respectiva concessão por concurso público. 

06-12-2006   

Portaria nº 1430/2007 
Regula a transferência da localização de farmácias e o 

averbamento no alvará 
02-11-2007 

Rectificada pela Declaração de Rectificação 
nº118/2007, de 31 de Dezembro 

Deliberação nº 2473/2007  
Aprova os regulamentos sobre áreas mínimas das farmácias 
de oficina e sobre os requisitos de funcionamento dos postos 

farmacêuticos móveis. 
24-12-2007   
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Declaração de Rectificação nº 
118/2007 

Rectifica a Portaria nº 1430/2007, de 2 de Novembro, do 
Ministério da Saúde, que fixa os procedimentos de 

licenciamento e de atribuição de alvará a novas farmácias e às 
que resultam de transformação de postos farmacêuticos 

permanentes, bem como da transferência da localização das 
farmácias 

31-12-2007   

Decreto-Lei nº 241/2009  

Estabelece o regime de instalação, abertura e funcionamento 
de farmácia de dispensa de medicamentos ao público nos 
hospitais do Serviço Nacional de Saúde e as condições da 

respectiva concessão 

16-09-2009   

 


