PROCEDIMENTOS | Submissão do requerimento | Cédula Profissional Medicina Tradicional Chinesa

1º

Proceder ao pagamento da
taxa de emissão da cédula
profissional

IBAN
PT50 0781 0112 0000 0008 4077 0
Em nome de:
Administração Central do Sistema
de Saúde, IP ou ACSS, IP
Taxa : 60,00€
(caso opte por levantar a cédula na ACSS)

Montante da taxa fixado pela
Portaria nº 182-A/2014
Ou 61,85€ com portes de envio
(1,85€ portes para todo o território
continental e ilhas)
IMPORTANTE: Guardar
Comprovativo de pagamento da
verba emolumentar, em formato
pdf, para submeter na plataforma.

2º

3º

Preparar e guardar os seguintes
documentos numa pasta

Aceder à plataforma
proceder ao seu
preenchimento

Estão pela ordem em que são pedidos na
plataforma

Ver antevisão print screens
nas páginas seguintes

1. Bilhete de identidade ou Cartão do cidadão ou passaporte (pdf)
2. Cartão de contribuinte ou cartão do cidadão (pdf)
3. Comprovativo de pagamento da verba emolumentar (pdf)
4. Certificado de habilitações literárias (Ex.: 9º, 12º, licenciatura, etc.)
(pdf)
5. Documento emitido pela AT ou entidade patronal que comprove o
início de atividade na área TNC (pdf)
6. Registo Criminal (emitido há menos de 3 meses) (pdf)
7. Documento que comprove o número de horas em formação
escolar na área TNC (pdf)
8. Documento que comprove o número de horas em formação ou
estágios complementares (pdf)
9. Fotografia Tipo Passe (jpeg, jpg, png, gif, bmp)
10. Documento comprovativo de inscrição num regime de Segurança
Social (emitido há menos de 4 meses) (pdf)

Informações e
esclarecimentos
adicionais e

LINK de ACESSO à
Plataforma AQUI
Para prosseguir
com o pedido
verificar se está
na condição de
responder
afirmativamente
à seguinte
questão:
“Tem experiência
profissional na
respectiva TNC,
anterior a
3/10/2013?”

 Questões técnicas sobre preenchimento
da plataforma
ACSS - Administração Central do Sistema de
Saúde, I.P

apoio.tnc@acss.min-saude.pt
 Questões sobre documentos a submeter e
sobre a emissão da cédula

apoio.tnc@acss.min-saude.pt
Mais INFO | Site ACCS AQUI

 Questões sobre legislação e articulação
entre contexto profissional e académico
APAMTC – Associação Profissional de
Acupunctura e Medicina Tradicional Chinesa

apamtc@gmail.com
Tel: 213 475 605

11. Curriculum Vitae (pdf) (Europass – CV Europeu)

www.apamtc.org

12. Comprovativo de publicações indexadas (se houver) (pdf, jpeg, jpg,
png, gif, bmp)

Acesso rápido a toda a legislação TNC, em
vigor AQUI
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EXERCÍCIO PRÁTICO | Antevisão da submissão do requerimento na plataforma

2

3

NOTA 1: Não tendo como comprovar experiência profissional na área da Medicina Tradicional Chinesa
anterior a 03/10/2013, deverá esperar por mais desenvolvimentos legislativos.
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NOTA 2: Tendo como como comprovar a experiência profissional na área da Medicina Tradicional Chinesa
anterior a 03/10/2013, clique em “Seguinte” e prossiga com o preenchimento do formulário.
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NOTA 3: Estágios incluídos no currículo e certificado académico
contam como estágios curriculares e portanto como “horas de
formação na área TNC”.
Estágios na China, estágios complementares ao curso e formação
complementar, que não conste no certificado de cadeiras contará
como formação e estágios complementares.
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NOTA 4:
Todos os documentos
devem estar em nome do
requerente.

NOTA 5:
Registo criminal
Aquando do pedido
deverá mencionar a que
se destina: “candidatura
a cédula profissional de
Especialista de Medicina
Tradicional Chinesa.”
Veja os locais onde pode
pedir aqui.
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NOTA 6. Depois da submissão do requerimento, receberá o e-mail mais abaixo .
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NOTA 7.
Ao clicar no link de ativação, a plataforma irá abrir novamente com o estado em que se encontra o seu
pedido. Poderá usar esse link para ir acompanhando o estado do seu pedido. (ver página seguinte)
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Fontes:

Documentação a submeter:

Lei nº 71/2013 artigo 19º ponto 1.
Portaria nº 182 - B /2014 artigo 2º

 Montante da taxa
Portaria nº 182 - A / 2014



Síntese da regulamentação em vigor:

APAMTC - PDF Interactivo Legislação TNC



Rua Dona Estefânia, 175 | 1000 – 154 Lisboa | Portugal
apamtc@gmail.com | 21 347 56 05 / 21 347 67 26
www.apamtc.pt



Plataforma de submissão do requerimento:

https://rnp.min-saude.pt/tnc/faces/registo.jsf
 ACSS
ACSS | INFO sobre TNC e cédulas
 Mais informações em:
http://www.apamtc.org

Documento criado em 1.08.2018 por APAMTC.
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