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• Designação dos elementos que
compõem o conselho consultivo
Despacho nº 12337/2014
• Portaria nº 25/2014
competências e regras de
funcionamento do Conselho
Consultivo para as TNC
• Substituição do representante
da homeopatia Despacho nº
8898 /2015
• Regiões autónoma Madeira
Decreto Legislativo Regional
nº3/2015/M

• Acupunctor
Portaria nº 207 - F / 2014
• Especialista de MTC
Portaria nº 207 - G / 2014

Ciclos de estudos
• Acupunctura
Portaria nº 172 - C / 2015
• MTC
Portaria nº 45/2018
• Ciclos de estudos de
Outras TNC AQUI

Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde
Lei nº 104/2015

Legislação em que as
TNC foram incluídas e
passaram a estar
abrangidas:
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• Disposição transitória Tabela
de pontos

Portaria nº 181/2014
• Regras e documentos aplicar
no requerimento e emissão
da Cédula

Portaria nº 182-B/2014
Para pré e pós 2013, fase transitória,
ver também Lei 71/2013, artigo 19º,
ponto 1.

• “Pré e Pós-2013”

Lei nº 109/2019 segunda
alteração à Lei n.º 71/2013

• Plataforma ACSS para
candidatura à Cédula
Profissional AQUI
• Contacto ACSS
tnc@acss.min-saude.pt

• Taxas pelo registo profissional e
emissão da Cédula Portaria
nº 182-A/2014

Profissão - Consultórios - Seguro - IVA

• Lei nº 71/2013

Conteúdos Funcionais:

Profissão - Cédulas

• Lei de enquadramento base nº
45/2003

Formação

Enquadramento

12 Setembro de 2014
• Regime Jurídico a que ficam
sujeitos a abertura, a
modificação e o funcionamento
as UPS
Decreto-Lei nº 127/2014
• Requisitos mínimos relativos à
organização e funcionamento,
recursos humanos e instalações
técnicas para o exercício da
atividade das TNC
Portaria nº 182/2014
•

Taxas registo e licenciamento
Portaria nº150/2015

• Valor mínimo obrigatório e
definição das condições para o
seguro de responsabilidade
civil profissional
Portaria nº 200/2014
 www.ers.pt Inscrição na ERS
Entidade Reguladora da Saúde
 Regime do IVA Lei nº1 / 2017

Resoluções da Assembleia da República :

Práticas de publicidade em saúde
Decreto-Lei nº 238/2015

nº 214/2016 Governo deve acompanhar a implementação da Lei 71/2013 (Tem vindo a
acontecer)

Investigação Clínica Lei nº 21/2014
Lei Bases da Saúde Lei nº 95/2019

nº85/2017 Recomenda ao Governo a criação de um código específico para as terapêuticas não
convencionais no âmbito da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas

Regulamento Geral de Proteção de Dados
Lei nº58/2019

nº 262/2017(Recomendação ao governo para abrir um novo período para pedir cédulas. (Foi
aberto dia 10.09.2019 na ACSS com enquadramento da Lei nº109/2019)

1/5

1/5

Histórico da legislação publicada
TNC – Terapêuticas não Convencionais
Última atualização: 11.09.2019

2003

2013

22 Agosto 2003
Lei 45/2003
• Lei de enquadramento base das Terapêuticas não Convencionais - TNC
• São consideradas TNC: Acupunctura, Homeopatia, Osteopatia, Naturopatia, Fitoterapia
e Quiropraxia ( artigo3º, ponto 2)
• https://dre.pt/application/file/656023

14 Junho 2013
Decreto nº 10/2013 (diploma ainda não aplicado)
• Ministério dos Negócios Estrangeiros
• Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre o
Reconhecimento de Graus Académicos e Períodos de Estudo de Ensino Superior, assinado
a 12 de janeiro de 2005, em Pequim
• https://dre.pt/application/conteudo/496725

2 Setembro 2013
Lei 71/2013
• Regulamenta o exercício profissional das atividades de aplicação das TNC
• Inclui e Reconhece a Medicina Tradicional Chinesa (artigo 2º alínea d))
• Prevê e aprova - Autonomia técnica e deontológica (artigo3º)
• Prevê e aprova a emissão de cédulas profissionais
• https://dre.pt/application/file/499607

2014

3 Fevereiro 2014
Portaria n.º 25/2014
• Estabelece as competências e regras de funcionamento do Conselho Consultivo para
as Terapêuticas não Convencionais
• https://dre.pt/application/conteudo/570691

16 Abril 2014
Lei nº 21/2014
• Aprova a lei da investigação clínica
• TNC são incluídas nesta lei
• https://dre.pt/application/file/25344123

12 Setembro 2014
Portaria nº 181/2014
• Disposição Transitória para acesso à Cédula dos profissionais que á entrada em vigo
da Lei (2 Out 2013) se encontrava a exercer alguma das TNC
• http://www.esmtc.pt/images/Portaria_2.pdf
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12 Setembro 2014
Portaria nº 182/2014
• Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos
humanos e instalações técnicas para o exercício da atividade das terapêuticas não
convencionais
• http://www.esmtc.pt/images/Portaria_1.pdf
16 Setembro2014
Portaria n.º 182-A/2014
• Ministérios das Finanças e da Saúde - Fixa o montante das taxas a pagar pelo registo
profissional e emissão da Cédula Profissional para o exercício das profissões no
âmbito das Terapêuticas não Convencionais
• https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/09/17601/0000200005.pdf

16 Setembro 2014
Portaria n.º 182-B/2014
• Ministério da Saúde
Aprova as regras a aplicar no requerimento e emissão da Cédula Profissional para o
exercício das profissões no âmbito das Terapêuticas não Convencionais
• https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/09/17601/0000200005.pdf

3 Outubro 2014
Portaria n.º 200/2014
• Fixa o valor mínimo obrigatório e estabelece as condições do seguro de
responsabilidade civil a celebrar pelos profissionais das Terapêuticas não
Convencionais
• http://www.esmtc.pt/images/Portaria_n.%C2%BA_200-2014__TNCs_Seguro_Responsabilidade_Civil.pdf

7 Outubro 2014
Despacho n.º 12337/2014
• Ministérios da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social -Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, do Ensino
Superior e do Emprego
designa os elementos que integram o Conselho Consultivo para as Terapêuticas não
Convencionais
• http://www.esmtc.pt/images/Despacho_-_12337-2014_-_Conselho_consutivo.pdf

8 Outubro 2014
Portaria n.º 207-G/2014
• Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência
• Fixa a caracterização e o conteúdo funcional da profissão de especialista de medicina
tradicional chinesa
• https://dre.pt/application/file/58217963
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8 Outubro 2014
Portaria n.º 207-F/2014
• Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência
• Fixa a caracterização e o conteúdo funcional da profissão de acupuntor
• https://dre.pt/application/file/58217962
2015

10 Fevereiro 2015
Decreto legislativo nº3/2015/M
• Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
• Estabelece o direito de opção dos cidadãos quanto às terapêuticas não convencionais
na Região Autónoma da Madeira
• https://dre.pt/application/file/66457150
26 Maio 2015
Portaria nº150/2015
• Ministérios das Finanças e da Saúde
• Aprova os critérios de fixação da contribuição regulatória e das taxas de registo e as
isenções, no âmbito da prossecução das atribuições pela Entidade Reguladora da
Saúde, bem como os montantes, critérios de fixação das taxas de licenciamento e as
isenções, no âmbito do regime jurídico que ficam sujeitos a abertura, a modificação e
o funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e revoga
a Portaria n.º 52/2011, de 27 de janeiro
• https://dre.pt/application/conteudo/67289945
5 Junho 2015
• Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência
• Regula os requisitos gerais que devem ser satisfeitos pelo ciclo de estudos conducente
ao grau de licenciado em Acupunctura, Naturopatia, Quiropraxia, Fitoterapia, e
Osteopatia.
LINK Ciclos de estudo AQUI
• Ficam por publicar nesta altura os ciclos de estudo de Medicina Tradicional Chinesa e
Homeopatia
11 Agosto 2015
Despacho n.º 8898/2015
• Substituição do representante da homeopatia
• https://dre.pt/application/file/69983250

24 Agosto 2015
Lei nº 104/2015
• Cria o Inventário Nacional das Profissões de Saúde
• TNC são incluídas nesta lei
• https://dre.pt/application/file/70084428
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14 Outubro 2015
Decreto-Lei nº 238/2015
• Estabelece o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde
• TNC são incluídas neste Decreto-Lei
• https://dre.pt/application/file/70686197
2016

7 Novembro 2016
Resolução da Assembleia da República nº 214/2016
• Assembleia da República recomenda ao Governo que acompanhe a implementação
da Lei nº 71/2013 de 2 de setembro, que regulamenta a Lei nº 45 / 2003, de 22 de
agosto, sobre o exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não
convencionais
• https://dre.pt/application/file/75676760

2017

16 Janeiro 2017
Lei nº1/2017
• Primeira alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei n.º
45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de
aplicação de terapêuticas não convencionais, estabelecendo o regime de imposto
sobre o valor acrescentado aplicável a essas atividades.
• https://dre.pt/application/file/a/105762427
22 Maio 2017
Resolução da Assembleia da República n.º 85/2017
Diário da República n.º 98/2017, Série I

•
•

Recomenda ao Governo a criação de um código específico para as terapêuticas não
convencionais no âmbito da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas.
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107047285/details/maximized

29 de setembro de 2017
Despacho n.º 8636/2017
Diário da República, 2.ª série — N.º 189
• Aprova a criação do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Acupuntura,
a funcionar na Escola Superior de Saúde, do Instituto Politécnico de Setúbal, acreditado
pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior,
em 28 de junho de 2017 e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º
R/A-Cr 79/2017, em 29 de junho de 2017, cuja estrutura curricular e plano de estudos
se publica em anexo (ver link DRE).
• https://dre.pt/application/file/a/108234956
30 de Novembro de 2017
Resolução da Assembleia da República n.º 262/2017
• Recomenda ao Governo que seja aberto um novo período para pedir cédulas
profissionais no âmbito das terapêuticas não convencionais
• https://dre.pt/application/file/a/11429
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2018

2019

9 de Fevereiro de 2018
23 – Portaria nº 45/2018
• Regula os requisitos gerais que devem ser satisfeitos pelo ciclo de estudos conducente
ao grau de licenciado em Medicina Tradicional Chinesa.
•
https://dre.pt/application/conteudo/1

4 de Setembro de 2019
Lei nº 95/2019
• Aprova a Lei de Bases da Saúde e revoga a Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, e o DecretoLei n.º 185/2002, de 20 de agosto.
• https://dre.pt/application/conteudo/124417108

9 de Setembro de 2019
Lei nº 109/2019
• Modifica o regime de atribuição de cédulas profissionais, procedendo à segunda
alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei n.º 45/2003, de
22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de
terapêuticas não convencionais
• https://dre.pt/application/conteudo/124539904

NOTA. Este instrumento não dispensa a consulta do Diário da República e requer a devida atenção a futuras atualizações

Fonte: Diário da República eletrónico http://www.dre.pt | Compilação e organização da informação por Diana Pinheiro
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8 de Agosto de 2019
Lei nº 58/2019
• RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
• Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados
• https://dre.pt/application/conteudo/123815982
Consultar também o Jornal Oficial da União Europeia
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

