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TNC 
Legislação

1.Enquadramento  
Aprovação

2.Cédula 
Profissional

3.Instalações 
Consultórios

4.Disposição 
transitória

5. Seguro de 
responsabilidade 
civil profissional        
e regime do  IVA

6. Conselho 
Consultivo

7. Ciclos de 
estudos

8. Conteúdos 
Funcionais

9. Regiões 
autónomas 
(Madeira) 

Lei de enquadramento base nº 45/2003 
 
 

Lei nº 71/2013 

 

Portaria nº 181/2014                         

(Grupo de trabalho /TBL de pontos) 

Decreto-Lei nº 127/2014 

(Regime Jurídico a que ficam 

sujeitos  a abertura, a 

modificação e o 

funcionamento as UPS 

Portaria nº 182/2014 

(Requisitos mínimos relativos 

à org. e funcionamento, 

recursos humanos e 

instalações técnicas para o 

exercício da atividade das 

     TNC) 

Decreto Legislativo Regional 

nº3/2015/M  

Portaria nº 200/2014 valor 

mínimo obrigatório e 

definição das condições do 

seguro 

Lei nº1 /2017 
Estabelece o regime do IVA
  
 

Legislação em que as TNC foram incluídas: 

Última atualização: 08.12.2016 

Fonte: Diário da República Eletrónico www.dre.pt 

 

10. 

Investigação 

Clínica 

11. INPS 

Lei nº 104/2015 

Cria o Inventário Nacional 

das Profissionais de Saúde 

Lei nº 21/2014 

Aprova a lei da 

investigação clínica 

NOTA: Os âmbitos estão numerados não pela ordem 

cronológica com que foram publicados mas de forma 

sequencial para simplificar a respetiva identificação. 

12. Publicidade 

em Saúde 

Decreto-Lei nº 238/2015 

Estabelece o regime jurídico 

das práticas de publicidade 

em saúde 

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 

Acupunctor Quiroprático 

Portaria nº 182-A/2014 (Taxas pelo 

registo profissional e emissão da 

Cédula) 

Portaria nº 182-B/2014 (regras e 

documentos aplicar no requerimento 

e emissão da Cédula) 

Plataforma ACSS para registo e 

pedido: AQUI 

Despacho nº 12337/2014 

Designação dos elementos que 
compõem o conselho consultivo 
 

Despacho n.º 8898/2015 
Substituição do representante da 
homeopatia 

Síntese por: ESMTC | Núcleo Gestão da Qualidade  

                esmtc@esmtc.pt | www.esmtc.pt 

 

13. Resolução da Assembleia da República 

                                Ciclos de estudos AQUI   
        Os que foram publicados  

dia 5.06.2015 

Portaria nº 182-A/2014 (Taxas pelo 

registo profissional e emissão da 

Cédula) 

Portaria nº 182-B/2014 (regras e 

documentos aplicar no requerimento 

e emissão da Cédula) 

Plataforma ACSS para registo e 

pedido: AQUI 

Última atualização: 25.01.2017 | Fonte: Diário da República Eletrónico www.dre.pt 
NOTA: Os âmbitos estão numerados não pela ordem cronológica com que foram publicados mas de forma sequencial para simplificar a respetiva identificação. 
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