
Registo Profissional de Farmacêutico

Informação das formalidades:

Tipo de
formalidades:

Requerimento de registo profissional de farmacêutico

Destinatário e
condições do
requerente:

Nos termos do art.º 5° do Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 19 de Setembro, podem exercer a profissão de farmacêutico, os indivíduos
que reunem cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Possuam licenciatura em farmácia obtida em universidades portuguesas ou habilitações de nível superior, em farmácia,
reconhecidas nos termos da lei (Nota 1);

2. Possuam condições de saúde, físicas e psíquicas, para o exercício da profissão;
3. Tenham residência no território;
4. Não exerçam actividades incompatíveis com a profissão farmacêutica;
5. Não tenham sido condenados, por decisão transitada em julgado, por crimes contra a saúde pública.

Nota:

1. Nos termos do número 1 do art.º 3° do Rgulamento Administrativo n.º 26/2003, de 25 de Agosto, “a verificação de
habilitações académicas nos níveis de ensino primário, secundário e superior, para efeitos de exercício de actividade
profissional condicionada por intervenção de entidade pública, é da competência dessa entidade.”

Documentos que
devem ser

apresentados

1. Impresso de “FARM-1 Requerimento de Registo de Farmacêutico” devidamente preenchido;
2. Cópia autenticada do diploma de licenciatura em farmácia (em caso de não ser elaborado nas línguas chinesa,

portuguesa ou inglesa, é necessária a apresentação de uma tradução oficial emitida pela entidade competente);
3. Estabelecimento e organização do curso da licenciatura em farmácia frequentado, plano pedagógico, apresentação das

disciplinas e outros documentos comprovativos em favor da verificação das habilitações académicas (nomeadamente,
cópia autenticada do boletim classificativo); caso o requerente frequentasse o curso de ensino à distância, e/ou o grau
académico do curso complementar, é necessário também entregar os documentos comprovativos sobre as condições de
admissão ao curso de licenciatura em apreço e o documento comprovativo de habilitações académicas do requerente
sejam correspondentes aos requisitos da admissão (Nota 2);

4. Atestado de Aptidão Física e Mental, emitido pelos Centro de Saúde dos Serviços de Saúde;
5. Cópia autenticada do Bilhete de Identidade Residente de Macau ou o seu original (para a verificação e a autenticação

da cópia a efectuar pelo Departamento dos Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde);
6. Original de Certificado de Registo Criminal, emitido pela Direcção dos Serviços de Identificação (finalidade do pedido:

Requerimento para o registo de farmacêutico; pode ser solicitado na Direcção dos Serviços de Identificação, nos
quiosques de auto-atendimento ou através do website da DSI, sendo a DSI a enviar o Certificado para os Serviços de
Saúde);

7. Curriculum Vitae;
8. Duas fotografias recentes, de cor, de 1,5 polegadas de requerente.

Nota:

2. As disciplinas do curso em farmácia que o requerente frequentou devem, pelo menos, conter as disciplinas principais ou
disciplinas equivalentes, tais como, farmácia galénica, química farmacêutica, análise farmacêutica, biofarmácia e
farmacocinética, farmacologia e farmácia clínica / farmacologia clínica.

Cobrança (ou
imposto)

1 000 patacas (Nota 3) 
(é necessário acrescer 10% para o imposto de selo; as taxas totais são pagas no acto de entrega do requerimento) 
Nota:

3. Ao abrigo do disposto no n.º 5 do art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 19 de Setembro, “Em caso de indeferimento
ou arquivamento do processo, não há lugar à devolução da percentagem da taxa já liquidada”.

Prazo necessário Compromete-se:

1. Notificação de suprimento a emitir em 5 dias úteis;
2. Emissão de licenciamento no prazo de 20 dias úteis, contados a partir do dia da entrega de todos os documenos

exigidos pelo requerente e aprovação da avaliação das qualificações profissionais.

Local para
apresentação do

pedido

Departamento dos Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde
Avenida de Sidónio Pais, n.º 51, Edifício “China Plaza”, 1.º andar, Macau (Grupo de expediente)

Horário de
expediente

2.ª a 5.ª feira, das 9:00 às 13:00 horas e das 14:30 às 17:45 horas
6.ª feira, das 9:00 às 13:00 horas e das 14:30 às 17:30 horas

Notas: --

Descarregamento Impresso de FARM-1 Requerimento de Registo de Farmacêutico

http://www.ssm.gov.mo/docs//1823//1823_5d5f094627e747989e37d74164829acd_000.pdf
http://www.ssm.gov.mo/docs//1823//1823_5d5f094627e747989e37d74164829acd_000.pdf


do impresso

Legislação 1. “Exercício das profissões e das actividades farmacêuticas em Macau”, regulado pelo Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 19 de
Setembro

2. “Exercício das profissões e das actividades farmacêuticas em Macau”, regulado pelo Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 19 de
Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 20/91/M.

3. “Verificação de habilitações académicas”, prevista no Regulamento Administrativo n.º 26/2003, de 25 de Agosto, vigente
na Região Administrativa Especial de Macau.

http://bo.io.gov.mo/bo/i/90/38/declei58.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/91/12/declei20.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/2003/34/regadm26.asp

