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Portugal foi pioneiro na regulamentação 
das Terapêuticas Não Convencionais?

Desde 2015 que a ACSS, enquanto entidade 
competente, tem vindo a emitir cédulas para o exercício 
profissional na área das Terapêutica Não Convencionais 
(TNC).

Que profissões TNC 
estão regulamentadas?

A ACSS apenas procede à emissão de cédulas para o 
exercício profissional nas terapêuticas regulamentadas.

Atualmente, são reconhecidas como TNC a acupuntura, 
a homeopatia, a osteopatia, a medicina tradicional 
chinesa, a naturopatia, a fitoterapia e a quiropraxia. 
Contudo, atendendo a que, até à presente data, não 
foi publicado o ciclo de estudos da Homeopatia, a 
ACSS não pode proceder à emissão de cédulas para o 
exercício profissional nesta área.

O que é necessário 
para pedir cédula profissional?

O acesso a estas profissões está condicionado aos 
detentores de uma licenciatura oficialmente reconhecida 
numa das TNC regulamentadas. Nos casos em que a 
licenciatura tenha sido feita no estrangeiro, a mesma 
deve estar reconhecida pela Direção-Geral do Ensino 
Superior ou por um estabelecimento oficial de ensino 
superior, ao grau e ao curso. 

Ao abrigo da disposição transitória constante do artigo 
19.º da Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, alterado 
pela Lei n.º 109/2019, de 9 de setembro, permite-se, 
excecionalmente, a atribuição de cédulas profissionais 
àqueles que se encontrem a exercer atividade numa 
das TNC, à data de entrada em vigor da Lei, ou que 
tenham concluído as suas formações em instituições 
de ensino não superior ou de ensino superior não 
conferente de grau.

Em ambos os casos, os pedidos de cédula profissional 
devem ser submetidos através da plataforma informática 
destinada para o efeito e disponível no Portal da ACSS. 

O pedido e o envio da cédula profissional têm um 
custo associado. O levantamento da respetiva cédula 
profissional também pode ser efetuado de forma 
presencial na ACSS.

Qual o procedimento para obter 
reconhecimento para trabalhar em Portugal?

Os profissionais de TNC que pretendam exercer em 
Portugal têm de efetuar um pedido de reconhecimento 
de qualificações. Para o efeito é necessário entregar nos 
serviços da ACSS, presencialmente ou via correio, um 
conjunto de documentos que se encontram descritos 
no Portal da ACSS. Este procedimento tem um custo 
associado. 

Ao efetuar o pedido de reconhecimento 
de qualificações é garantida a atribuição 
automática da cédula profissional?

Não. O reconhecimento de qualificações é um processo 
único e em caso positivo não garante a atribuição 
automática de cédula profissional. Os requerentes que 
obtenham o reconhecimento das suas qualificações por 
parte da ACSS deverão efetuar posteriormente o pedido 
de cédula profissional, que tem um custo associado.

Existe algum registo dos profissionais de 
terapêutica não convencional a exercer em 
Portugal?

A atribuição de cédula profissional prevê um registo 
público que permite aos cidadãos identificar quais os 
profissionais credenciados. A lista dos profissionais das 
Terapêuticas Não Convencionais, a quem foi atribuída 
cédula, até à presente data, para o exercício da profissão, 
encontra-se disponível no Portal da ACSS.

Em caso de dúvida quem posso contactar?
O esclarecimento de dúvidas e pedidos de infor-

mação acerca das Terapêuticas Não Convencionais 
deverão ser efetuados, exclusivamente, para o email 
tnc@acss.min-saude.pt . 

A ACSS disponibiliza ainda no seu portal um conjunto 
de perguntas frequentes sobre as TNC.
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