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表IV——公立學校

學校場地 收費

$20/

$20/

$20/

$30/  

$30/

$20/

$20/

$20/

$20/

$30/

$20/

表V——體育館

體育設施 收費 冷氣費

$160/

$300/
$100/

$160/ $100/

$100/ ---

第 87/2021號社會文化司司長批示

11/2021

 

Quadro IV — Escolas oficiais

Espaços escolares Preços

Escola Luso-Chinesa 
Técnico-Profissional

Sala de aula $20/hora

Pátio de recreio com 
cobertura

$20/hora

Campo desportivo ao ar 
livre

$20/hora

Escola Secundária 
Luso-Chinesa de Luís 

Gonzaga Gomes

Auditório $30/hora

Sala polivalente $30/hora

Sala de aula $20/hora

Campo de basquetebol 
ao ar livre

$20/hora

Campo de futebol ao ar 
livre

$20/hora

Pátio de recreio com 
cobertura

$20/hora

Escola Oficial Zheng 
Guanying

Auditório $30/hora

Campo desportivo ao ar 
livre

$20/hora

Quadro V — Pavilhão desportivo

Instalações desportivas Preços
Despesa de ar 
condicionado

Pavilhão 
Desportivo 
da Escola 

Luso-Chinesa 
Técnico-

-Profissional

Piscina coberta

$160/hora
Piscina de 

água aqueci-
da: $300/hora

$100/hora

Ginásio coberto $160/hora $100/hora

Centro de 
Bem-Estar

$100/hora ---

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 87/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 11/2021 (Lei da actividade farma-
cêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do registo 
de medicamentos tradicionais chineses), a Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. São fixadas as exigências quanto aos compartimentos, 
instalações e equipamentos dos estabelecimentos de activida-
de farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa, 
constantes do anexo ao presente despacho e que dele faz parte 
integrante.

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

16 de Dezembro de 2021.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.
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附件

（第一款所指者）

中藥藥事活動場所的間隔、設施及設備的要求

ANEXO

(a que se refere o n.º 1)

Exigências quanto aos compartimentos, instalações e equi-
pamentos dos estabelecimentos de actividade farmacêutica 

no âmbito da medicina tradicional chinesa

1. Os estabelecimentos de actividade farmacêutica no âmbito 
da medicina tradicional chinesa têm de possuir os seguintes 
compartimentos, instalações e equipamentos:

1) Armários ou armazéns com fechadura destinados exclusi-
vamente ao armazenamento e guarda de ingredientes medici-
nais tradicionais chineses tóxicos, respectivas porções prepara-
das ou extractos, ou medicamentos tradicionais chineses cuja 
composição contenha esses ingredientes medicinais chineses, 
sempre que o âmbito da actividade exercida os abranja;

2) Instalações sanitárias;

3) Equipamentos, nomeadamente prateleiras, armários e 
recipientes, para a conservação ou exposição de medicamentos 
tradicionais chineses, de ingredientes medicinais chineses, de 
porções preparadas da medicina tradicional chinesa ou de ex-
tractos de produtos usados na medicina tradicional chinesa;

4) Termo-higrómetro para monitorização das condições de 
armazenamento no estabelecimento;

5) Telefone e aparelho de fax ou computador para recepção 
da informação emitida pelo Instituto de Supervisão e Adminis-
tração Farmacêutica.

2. No caso de fábricas de medicamentos da medicina tradi-
cional chinesa, além dos compartimentos, instalações e equi-
pamentos referidos no número anterior, têm ainda de possuir:

1) Área de produção equipada com sistemas de purificação 
de ar, de ar condicionado e de circulação de ar;

2) Armazém equipado com sistemas de ar condicionado e 
de circulação de ar para o armazenamento de medicamentos 
tradicionais chineses, de ingredientes medicinais chineses, de 
porções preparadas da medicina tradicional chinesa ou de 
extractos de produtos usados na medicina tradicional chinesa;

3) Sala de serviços administrativos;

4) Laboratório equipado com sistemas de ar condicionado e 
de circulação de ar, e com sistemas de ventilação separados dos 
da área de produção;

5) Área ou sala com fechadura destinada exclusivamente 
para a conservação de materiais ou produtos rejeitados, reco-
lhidos ou devolvidos;

6) Instalações destinadas à retenção das amostras de mate-
riais ou produtos;

7) Demais compartimentos, instalações e equipamentos ne-
cessários ao âmbito de actividade.
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3. No caso de estabelecimentos de importação, exportação e 
venda por grosso de medicamentos tradicionais chineses, além 
dos compartimentos, instalações e equipamentos referidos no 
n.º 1, têm ainda de possuir:

1) Armazém equipado com sistemas de ar condicionado e 
de circulação de ar para o armazenamento de medicamentos 
tradicionais chineses, de ingredientes medicinais chineses, 
de porções preparadas da medicina tradicional chinesa ou de 
extractos de produtos usados na medicina tradicional chinesa, 
bem como frigoríficos para a conservação de produtos que ca-
reçam de conservação em baixas temperaturas;

2) Sala de serviços administrativos.

4. No caso de farmácias chinesas, além dos compartimentos, 
instalações e equipamentos referidos no n.º 1, têm ainda de 
possuir:

1) Sala de atendimento ao público equipada com sistemas de 
ar condicionado e de circulação de ar;

2) Forno e frigorífico para tratamento e conservação de pro-
dutos sensíveis à humidade ou à temperatura;

3) Sala de consulta com compartimento independente, no 
caso de disponibilizar médico ou mestre de medicina tradicio-
nal chinesa com licença para o exercício da profissão para pres-
tação de serviços no âmbito da medicina tradicional chinesa;

4) Sala exclusiva para preparação, equipada com lavatório 
e sistema de extracção de ar independente, em caso de ma-
nipulações como cozedura e processamento de ingredientes 
medicinais chineses ou de medicamentos tradicionais chineses 
especialmente preparados segundo prescrição;

5) Sistemas de ar condicionado e de circulação de ar, no caso 
de disponibilizar armazéns destinados ao armazenamento de 
medicamentos tradicionais chineses, de ingredientes medici-
nais chineses ou de porções preparadas da medicina tradicio-
nal chinesa.

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 88/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do n.º 4 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de 
Novembro, republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 36/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. A Comissão de Especialidades de Enfermagem, doravante 
designada por Comissão, tem a seguinte composição:

1) Um presidente;

2) Dois representantes dos Serviços de Saúde;

3) Um representante da Escola Superior de Ciências de Saú-
de e Desporto do Instituto Politécnico de Macau;

4) Um representante do Hospital Kiang Wu;

5) Um representante do Instituto de Enfermagem Kiang Wu 
de Macau; 


