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O Sistema de Gestão da Qualidade da 
The Quality Management System of 

 

FASTFARMA ʹ FARMÁCIAS, LDA. 
 

Farmácia Santo António de Dra. Maria João Monteiro Trabulo 
Farmácia Santo António (Sede) 
Farmácia Santo António (Head Office) 

Avenida Santiago 207 a 209 

4520-473 RIO MEÃO - PORTUGAL 

Laboratório Homeopático - Farmácia Aliança 
Laboratório Homeopático - Farmácia Aliança 

Rua da Conceição, 2  

4050-213 PORTO - PORTUGAL 

 

implementado no | implemented in the 
 

Farmácia Santo António: dispensa de medicamentos e produtos (medicamentos, substâncias medicamentosas, medicamentos e produtos veterinários, 

medicamentos e produtos homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos alimentares e produtos de alimentação especial, produtos 

fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de higiene corporal, artigos de puericultura e produtos de conforto), preparação de medicamentos manipulados, 

intervenção comunitária, aconselhamento farmacêutico e outros serviços farmacêuticos de promoção da saúde e bem-estar dos doentes/clientes; 

Laboratório Homeopático - Farmácia Aliança: preparação de medicamentos manipulados e medicamentos manipulados homeopáticos, 

Santo António Pharmacy: medicine and products dispense (medicines, medicinal substances, medicines and veterinary products, medicines and homeopathic products, natural products, medical devices, food supplements 
and special food products, phytopharmacy products, cosmetics and body care, child care articles and comfort products), preparation of compounded drugs, community intervention, pharmaceutical counseling and other 

pharmaceutical services to promote health and wellbeing of patients/clients; 
Homeopathic Laboratory - Aliança Pharmacy: preparation of compounded drugs and preparation of compounded homeopathic drugs, 

 

cumpre os requisitos da norma | meets the requirements of the standard 
 

NP EN ISO 9001:2015 
  

  

Certificado 

Certificate 

Emitido em 2016-10-13 

Date of issue 
Válido até 2019-06-02 

Valid until  



IQNet and 
APCER 

hereby certify that the organization 

FASTFARMA !  FARMÁCIAS, LDA. 
 

Farmácia Santo António de Dra. Maria João Monteiro Trabulo 
 

Farmácia Santo António (Head Office) 
Avenida Santiago 207 a 209 

4520-473 RIO MEÃO - PORTUGAL 

 
Laboratório Homeopático - Farmácia Aliança 

Rua da Conceição, 2  
4050-213 PORTO - PORTUGAL 

 

for the following field of activities 
 

Santo António Pharmacy: medicine and products dispense (medicines, medicinal substances, medicines and veterinary 
products, medicines and homeopathic products, natural products, medical devices, food supplements and special food 
products, phytopharmacy products, cosmetics and body care, child care articles and comfort products), preparation of 
compounded drugs, community intervention, pharmaceutical counseling and other pharmaceutical services to promote 

health and wellbeing of patients/clients. 
Homeopathic Laboratory - Aliança Pharmacy: preparation of compounded drugs and preparation of compounded 

homeopathic drugs 
 

has implemented and maintains a 
 

Quality Management System 
 

Which fulfils the requirements of the following standard 
 

ISO 9001:2015 
    Issued on: 2016-10-13 
Validity date: 2019-06-02 

Registration Number: PT- 2006/CEP.2766 



POLÍTICA
DA

QUALIDADE

“A  Farmácia  Santo  António,  Farmácia  Aliança  e  o  seu  Laboratório  Homeopático,

assumem-se no mercado com o objetivo de  melhorar  a  qualidade de prestação de

serviços e cuidados de saúde, assim como melhorar continuamente o seu desempenho,

e desta forma satisfazer de modo consistente as necessidades e expectativas das suas

Partes Interessadas, em conformidade com os princípios de gestão da qualidade, a NP

EN ISO 9001, as BPF, e os requisitos legais aplicáveis ao sector farmacêutico.

Desta forma, promove a normalização de procedimentos, o envolvimento de todos os

colaboradores, a gestão e formação das pessoas, parcerias com fornecedores externos

e  ainda  o  estabelecimento  de  protocolos  nas  diferentes  áreas  de  atuação  do

Farmacêutico,  como  dispensa  de  medicamentos  e  produtos  de  saúde,  adesão  à

terapêutica, informação e uso racional dos medicamentos.

A melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade é um objetivo constante,

bem como a  satisfação dos  requisitos  das  Partes  Interessadas  e  demais  requisitos

legais aplicáveis ao setor.

Toda a atuação da Farmácia Santo António,  Farmácia  Aliança  e o  seu Laboratório

Homeopático  se baseia na competência e no cumprimento da ética profissional, bem

como na melhoria contínua dos serviços prestados aos seus doentes/clientes.”

Porto, 14 de janeiro de 2019
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