
Breve elucidação de dúvidas…   

Lei nº 71/2013 de 2 de 
Setembro 

 



Lei nº 71/2013 de 2 de Setembro 
 Âmbito de Aplicação 

da Lei  
(Artigo 2º) 

Autonomia técnica e 
deontológica       

(Artigo 3º) 

Acupuntura    Fitoterapia      Homeopatia    
Medicina Tradicional Chinesa     

Naturopatia   Osteopatia   Quiropráxia 

Todos os profissionais 
das seguintes áreas 

das terapêuticas não 
convencionais: 



Lei nº 71/2013 de 2 de Setembro 
 

O acesso à profissão (Artigo 5º)… 

• … dependerá do grau de licenciado                                                                                                            
(requisitos a ser fixados por portaria dos membros do Governo das áreas da saúde e do ensino superior).                      

 

• A ESMOT, bem como todas as instituições  de formação/ensino que se encontrem legalmente constituídas, dispõem 
de um período não superior a cinco anos para efeitos de adaptação ao regime jurídico das instituições de ensino 
superior (Artigo 19º - Ponto 6). 

Profissionais com formação e em exercício… 

• … terão de requerer a Cédula Profissional*                  
(requisitos a ser fixados por portaria do membro do Governo da área da saúde). 

 

•  A ESMOT disponibiliza-se a acompanhar e auxiliar os seus ex-formandos no processo de requerimento da Cédula Profissional.  



Lei nº 71/2013 de 2 de Setembro 
 Formandos a iniciar/frequentar a 

sua formação numa destas áreas… 

 Se terminar o curso 
antes do processo de 

regulamentação 
concluído… 

 
 

Artigo 19º - Ponto 1  
 

Disposição transitória   
 

Obtenção de                        
Cédula Profissional* 

 
 
 

 
  
 

Se estiver a frequentar o 
curso quando o processo 

de regulamentação estiver 
concluído… 

 

 
Artigo 19 º - Ponto  6 

Disposição transitória 
 
 
 
 
 
 

(termos a regulamentar pelo Governo em 
legislação especial) 

 
 

A ESMOT disponibiliza-se a 
acompanhar e auxiliar os seus 
ex-formandos no processo de 

requerimento da Cédula 
Profissional. 

As instituições de  ensino e 
formação, onde a ESMOT se 

insere, têm um prazo não superior 
a cinco anos para se adaptarem 
ao regime de ensino superior. 



Cédula Profissional* 
 Artigo 19º Ponto 1 - Disposição Transitória 

 
 

 
As regras específicas para a atribuição de cédula 
profissional serão definidas por uma portaria a ser 

emitida pelo Governo. 
 
 

No entanto, sabemos que, se já estiver em exercício, terá 
de apresentar à ACSS um conjunto de documentos que 

comprovem a situação profissional… 
 



Cédula Profissional* 
 Artigo 19º Ponto 1 - Disposição Transitória 

 
 

Documentos a apresentar à ACSS: 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACSS – Apreciação Curricular 
 
 

1. Documento emitido pela respetiva entidade patronal, do qual resulte a 
comprovação do exercício da atividade, ou declaração de exercício de 
atividade emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, na qual conste 
a data de início de atividade. 
 

2. Documento comprovativo de inscrição num regime de segurança  
social. 
 

3. Descrição do respetivo percurso formativo e profissional, em formato 
de curriculum vitae europeu, acompanhada dos documentos 
comprovativos. Decisões da ACSS: 

 
- Atribuição de                        

Cédula Profissional 
 

- Atribuição de                       
Cédula Profissional 

Provisória 
 

- Não atribuição da      
Cédula Profissional Clique aqui para aceder à Lei 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/16800/0543905442.pdf
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