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TNC 
Legislação

1.Enquadramento  
Aprovação

2.Cédula 
Profissional

3. Disposição 
Transitória 

"Profissionais 
Pré e Pós 

2013"

4. Instalações 
Consultórios e 

Recursos 
Humanos

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 

(Tabela de pontos) 
 
 

Lei nº 109/2019 segunda alteração à                  

Lei n.º 71/2013  “Pós-2013” 

   Plataforma ACSS para candidatura                    

           à Cédula Profissionais AQUI 
 

           Contacto ACSS: 

            tnc@acss.min-saude.pt 

 

 

 

 

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 organização e 
funcionamento, recursos humanos e 
instalações técnicas para o exercício 
da atividade das TNC) 
 

 www.ers.pt Inscrição na ERS 
Entidade Reguladora da Saúde 
 

 Portaria nº150/2015 
  Taxas registo e licenciamento 
 

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  
 

Última atualização: 08.12.2016 

Fonte: Diário da República Eletrónico www.dre.pt 

 

10. 

Investigação 

Clínica 

11. INPS 

Lei nº 104/2015 

Cria o INPS 

Inventário 

Nacional das 

Profissões 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 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. (Tem vindo a acontecer) 
 

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

Resolução da Assembleia da República nº 

262/2017 recomenda ao Governo que 

seja aberto um novo período para 

pedir cédulas profissionais no âmbito 

das terapêuticas não convencionais. 

(Foi aberto dia 10.09.2019 via Lei 

nº109/2019) 
 

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 
 
Portaria nº 25/2014 competências e regras de 
funcionamento do Conselho Consultivo para as TNC 

Síntese por: ESMTC | Núcleo Gestão da Qualidade  

                esmtc@esmtc.pt | www.esmtc.pt 

 

15. Resoluções da Assembleia 

da República 

Acupunctura    
Fitoterapia     
Naturopatia 
Osteopatia 
Quiropraxia 
Medicina Tradicional Chinesa 
Homeopatia aguarda Publicação  

 

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.  Para pré e pós 

2013, fase transitória, ver também 

Lei 71/2013, artigo 19º, ponto 1) 

Última atualização: 11.09.2019 | 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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13. Lei Bases 

da Saúde 

Lei nº 95/2019 
Aprova a Lei de 

Bases da Saúde e 

revoga a Lei n.º 

48/90, e o Decreto-

Lei n.º 185/2002 

 

14. RGPD  
 

Lei nº58/2019 Regulamento 

Geral de Proteção de Dados. 

Assegura a execução, na ordem 

jurídica nacional, do Regulamento 

(UE) 2016/679 do Parlamento e do 

Conselho, no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à 

livre circulação desses dados. 

 

Legislação em que as TNC foram incluídas: 

https://dre.pt/application/file/656023
https://dre.pt/application/file/499607
https://dre.pt/application/file/56747581
https://dre.pt/application/conteudo/124539904
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499569/details/normal?l=1
http://www.acss.min-saude.pt/2016/09/23/terapeuticas-nao-convencionais/
mailto:tnc@acss.min-saude.pt
https://dre.pt/application/file/56307324
https://dre.pt/application/file/56747582
https://www.ers.pt/pages/381?news_id=864
https://dre.pt/application/conteudo/67289945
https://dre.pt/application/file/66457150
https://dre.pt/application/file/66457150
https://dre.pt/application/file/57934909
https://dre.pt/application/file/a/105762427
http://www.dre.pt/
https://dre.pt/application/file/70084428
https://dre.pt/application/file/25344123
https://dre.pt/application/file/70686197
https://dre.pt/application/file/75676760
https://dre.pt/application/file/75676760
https://dre.pt/application/file/499607
https://dre.pt/application/file/656023
https://dre.pt/application/file/656023
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107047285/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107047285/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/114290193
https://dre.pt/application/file/a/114290193
https://dre.pt/application/conteudo/124539904
https://dre.pt/application/file/58217962
https://dre.pt/application/file/58217957
https://dre.pt/application/file/58217960
https://dre.pt/application/file/58217958
https://dre.pt/application/file/58217961
https://dre.pt/application/file/58217959
https://dre.pt/application/file/58217963
https://dre.pt/application/file/58217963
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/09/17601/0000200005.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/09/17601/0000200005.pdf
http://workflow.acss.min-saude.pt/tnc.aspx
https://dre.pt/application/file/58089843
https://dre.pt/application/file/69983250
https://dre.pt/application/conteudo/570691
mailto:esmtc@esmtc.pt
http://www.esmtc.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/67429782
https://dre.pt/application/conteudo/67429781
https://dre.pt/application/conteudo/67429785
https://dre.pt/application/conteudo/67429785
https://dre.pt/application/conteudo/67429783
https://dre.pt/application/conteudo/114661392
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/09/17601/0000200005.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/09/17601/0000200005.pdf
http://www.dre.pt/
http://www.esmtc.pt/
mailto:dianapinheiro.saude@gmail.com
https://dre.pt/application/conteudo/124417108
https://dre.pt/application/conteudo/574127
https://dre.pt/application/conteudo/574127
https://dre.pt/application/conteudo/123815982
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

