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Despacho do Chefe do Executivo n.º 188/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 17.º do Regulamento Administrativo n.º 45/2021 
(Regulamentação do procedimento da formação médica e em 
enfermagem especializadas), o Chefe do Executivo manda:

1. Pela emissão do certificado referido no n.º 2 do artigo 17.º 
do Regulamento Administrativo n.º 45/2021 é fixada uma taxa 
de 2 200 patacas.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2022.

3 de Dezembro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 189/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos das 
alíneas 1) e 2) do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 11/2021 (Lei da 
actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional 
chinesa e do registo de medicamentos tradicionais chineses), o 
Chefe do Executivo manda:

1. São aprovados os modelos da licença de fabrico de produ-
tos usados na medicina tradicional chinesa, da licença de im-
portação, exportação e venda por grosso de produtos usados na 
medicina tradicional chinesa, da licença de farmácia chinesa, 
da licença provisória de importação, exportação e venda por 
grosso de produtos usados na medicina tradicional chinesa e da 
licença provisória de farmácia chinesa, constantes dos anexos I 
a V ao presente despacho e do qual fazem parte integrante.

2. O código bidimensional das licenças e licenças provisórias 
referidas no número anterior digitalizado pela aplicação do 
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica exi-
be as seguintes informações das respectivas licenças:

1) Tipo, número e situação;

2) Data da primeira emissão e última emissão, no caso de 
licença; data da emissão, no caso de licença provisória;

3) Validade;

4) Nome ou firma do titular;

5) Nome e endereço do estabelecimento;

6) Nome do director técnico, se houver.

3. Para além das informações referidas no número anterior, o 
código bidimensional da licença de fabrico de produtos usados 
na medicina tradicional chinesa exibe ainda as seguintes infor-
mações:

1) Número e data de emissão da licença industrial e, se hou-
ver, da licença de unidade industrial do estabelecimento;
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2) Âmbito da forma farmacêutica do medicamento tradicio-
nal chinês, da porção preparada da medicina tradicional chi-
nesa ou do extracto de produto usado na medicina tradicional 
chinesa, cujo fabrico tenha sido autorizado.

4. Para além das informações referidas no n.º 2, os códigos 
bidimensionais da licença de importação, exportação e venda 
por grosso de produtos usados na medicina tradicional chinesa 
e da licença provisória de importação, exportação e venda por 
grosso de produtos usados na medicina tradicional chinesa exi-
bem ainda o âmbito da actividade do estabelecimento.

5. São aprovados os modelos do certificado de registo do me-
dicamento tradicional chinês e do certificado de registo do me-
dicamento natural, constantes dos anexos VI e VII ao presente 
despacho e do qual fazem parte integrante.

6. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2022.

3 de Dezembro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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ANEXO I

(a que se refere o n.º 1)

Licença de fabrico de produtos usados na medicina tradicional chinesa
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附件一  

（第一款所指者）  

中藥製造准照  
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ANEXO II

(a que se refere o n.º 1)

Licença de importação, exportação e venda por grosso de produtos usados na medicina tradicional chinesa
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附件二  

（第一款所指者）  

中藥進出口批發准照  
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ANEXO III

(a que se refere o n.º 1)

Licença de farmácia chinesa
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附件三  

（第一款所指者）  

中藥房准照  
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ANEXO IV

(a que se refere o n.º 1)

Licença provisória de importação, exportação e venda por grosso de produtos usados na medicina tradicional chinesa
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附件四  

（第一款所指者）  

中藥進出口批發臨時准照  

 



4452    49    2021  12  6 

ANEXO V

(a que se refere o n.º 1)

Licença provisória de farmácia chinesa
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附件五  

（第一款所指者）  

中藥房臨時准照  
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ANEXO VI

(a que se refere o n.º 5)

Certificado de registo do medicamento tradicional chinês

 

8 

附件六  

（第五款所指者）  

中成藥註冊證明書  
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ANEXO VII

(a que se refere o n.º 5)

Certificado de registo do medicamento natural
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附件七  

（第五款所指者）  

天然藥物註冊證明書  
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