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RELATÓRIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE DOS 

PROJETOS DE LEI N.o 648/XIII/3.ª (PAN) E 652/XIII/3.ª (BE) 

 

1. Os Projetos de Lei n.º 648/XIII/3.ª (PAN) - «Procede à segunda alteração à Lei 

n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei n.º 45/2003, de 22 de 

agosto, relativamente ao exercício profissional das actividades de aplicação de 

terapêuticas não convencionais, modificando o regime de atribuição de cédulas 

profissionais» e 652/XIII/3.ª (BE) – «Alarga o período transitório para atribuição 

de cédula para o exercício profissional das atividades de aplicação de 

terapêuticas não convencionais a quem tenha concluído a sua formação após a 

entrada em vigor da Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro (segunda alteração à lei 

n.º 71/2013, de 2 de setembro)» baixaram na especialidade à Comissão de 

Trabalho e Segurança Social a 27 de outubro de 2017. 

2. Por deliberação da Comissão de Trabalho e Segurança Social de 27 de junho de 

2018, foi criado um Grupo de Trabalho para proceder à discussão e votação na 

especialidade das iniciativas, com a tarefa específica de realizar um conjunto de 

audições e audiências deliberadas no seu seio. O Grupo de Trabalho foi 

composto pelo Senhor Deputado José Rui Cruz (PS), como coordenador, e pelos 

Senhores e Senhoras Deputadas Carla Barros, Clara Marques Mendes e Laura 

Monteiro Magalhães (PSD), João Marques (PS), Moisés Ferreira (BE), Patrícia 

Fonseca (CDS-PP) e Carla Cruz (PCP). 

3. O Grupo de Trabalho realizou 20 (vinte) reuniões – a 17 e 25 de outubro, 6, 11, 

13 e 20 de dezembro de 2018; 10, 17, 24 e 31 de janeiro, 6, 7, 14 e 21 de 

fevereiro, 7, 14 e 21 de março, 9 de maio, 6 de junho e 9 de julho de 2019, as 

quais compreenderam uma reunião para calendarização dos trabalhos, uma 

para apreciação das propostas de audições e dos pedidos de audiência 

apresentados, uma para audição de peticionários e definição de metodologia, 

uma para a discussão e votação na especialidade das iniciativas, e dezasseis 

reuniões para audições e audiências (tendo sido entregues contributos escritos 

em algumas destas reuniões), a saber: 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41782
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41790
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17-10-

2018 
14h00 Calendarização dos trabalhos 

 

 

25-10-

2018 
14h00 

Apreciação das propostas de audições e dos pedidos 

de audiência apresentados 

 
 

06-12-

2018 
14h00 

Audição da APPA - Associação Portuguesa dos 

Profissionais de Acupunctura 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

11-12-

2018 

Após 

Sessão 

Plenária 

Audição da UMN - União das Medicinas Naturais 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

13-12-

2018 
14h00 

Audição do Movimento Cívico das Terapêuticas Não 

Convencionais 

 Registo vídeo 

da audição 

20-12-

2018 
14h00 

Audição da FNEMTCA - Federação Nacional de 

Escolas de Medicina Tradicional, 

Complementar e Alternativa 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

10-01-

2019 
14h00 

Audição da APSANA - Associação Europeia de 

Profissionais de Saúde Natural 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

17-01-

2019 
14h00 

Audição da Associação de Estudantes da 

Universidade de Medicina Chinesa 

Entrega de 

contributos, 

disponíveis na 

Registo vídeo 

da audiência 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=110808
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=110808
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4e6d59544d304d574d314c544e6d4d4745744e446c6859693169596a637a4c57566d595751795a4445315a4745355a5335775a47593d&fich=3fa341c5-3f0a-49ab-bb73-efad2d15da9e.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3412&title=audicao-da-appa-associacao-portuguesa-dos-profissionais-de-acupunctu
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=110880
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a49344e7a6468596a6b7a4c5467784d6a4d744e4751774e693034593245314c575178597a63304d574d7a4f475535595335775a47593d&fich=2877ab93-8123-4d06-8ca5-d1c741c38e9a.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3426&title=gt-terapeuticas-nao-convencionais
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=110918
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=110918
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3440&title=audicao-do-movimento-civico-das-terapeuticas-nao-convencionais
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=110915
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=110915
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=110915
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a51334e6a6b345932566d4c5459774d3251744e44566c5a6931684d6a5a694c574d795a475a6a4d4455304d5751794f4335775a47593d&fich=47698cef-603d-45ef-a26b-c2dfc0541d28.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3468&title=gt-terapeuticas-nao-convencionais-audicao-da-fnemtca
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111073
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111073
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a59775a4751305a545a684c5455345a5755744e44686d4e7930344e4751304c5452685a5451795a4445345a546734597935775a47593d&fich=60dd4e6a-58ee-48f7-84d4-4ae42d18e88c.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3502&title=audicao-da-associacao-europeia-de-profissionais-de-saude-natural-apsa
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111105
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111105
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c3245325a44566c596a4a6b4c544d774e3251744e444e6b4e6931684e4455324c5463794e6d4a684e544d34595759324d5335775a47593d&fich=a6d5eb2d-307d-43d6-a456-726ba538af61.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3538&title=audicao-da-associacao-de-estudantes-umc
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página da 

audição 

24-01-

2019 
14h00 

Audição da APNA - Associação Portuguesa de 

Naturopatia 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

31-01-

2019 
14h00 

Audição da APFC - Associação Portuguesa de 

Fitoterapia Clássica 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

06-02-

2019 
17h30 Audição com o Instituto Van Nghi Portugal 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

07-02-

2019 
14h00 

Audição com a APAMTC - Associação Profissional de 

Acupunctura e Medicina Tradicional Chinesa 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

14-02-

2019 
14h00 

Audição da União de Estudantes - Terapêuticas Não 

Convencionais 

Entrega de 

cópia da 

intervenção 

inicial e de 

contributo, 

disponíveis na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

21-02-

2019 
14h00 Audição da Associação Independente de Osteopatia 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

Registo vídeo 

da audição 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111185
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111185
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4e694f5441304f44466c4c574e684e5751744e4755334d7930344e54686d4c5746694f47557a5a4755324d6a557a5a5335775a47593d&fich=3b90481e-ca5d-4e73-858f-ab8e3de6253e.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3572&title=audicao-da-apna-associacao-portuguesa-de-naturopatia
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111232
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111232
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a6b7a4d5746694e444d774c544e6d4f5451744e4463774e4331694d5459304c546b335a5449785a4759314d4467354e6935775a47593d&fich=931ab430-3f94-4704-b164-97e21df50896.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3597&title=audicao-da-apfc-associacao-portuguesa-de-fitoterapia-classica
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111298
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a566c596d597a4f546b344c5467314e6d4d744e446b784d7930344f44646a4c54426a596a5535597a49304d4749344d4335775a47593d&fich=5ebf3998-856c-4913-887c-0cb59c240b80.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3619&title=audicao-com-o-instituto-van-nghi-portugal
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111299
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111299
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a5a6c4e6d4d7a4f44466d4c5449344e5749744e4449354e533168595749314c5463315a6d4d324f4459335a444e6a4e5335775a47593d&fich=6e6c381f-285b-4295-aab5-75fc6867d3c5.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3625&title=audicao-com-a-apamtc-associacao-profissional-de-acupunctura-e-medici
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111413
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111413
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a51784e445977597a4a684c5451324d5751744e44413359793169597a49324c5452684f57566c596a49784d6d4e695a5335775a47593d&fich=41460c2a-461d-407c-bc26-4a9eeb212cbe.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a51784e445977597a4a684c5451324d5751744e44413359793169597a49324c5452684f57566c596a49784d6d4e695a5335775a47593d&fich=41460c2a-461d-407c-bc26-4a9eeb212cbe.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a51784e445977597a4a684c5451324d5751744e44413359793169597a49324c5452684f57566c596a49784d6d4e695a5335775a47593d&fich=41460c2a-461d-407c-bc26-4a9eeb212cbe.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4d7a4d54426a4d324e6c4c54637a5a4745744e4441344e4330344e5745314c544d774e6a6b795a6a41774f545a6c4f5335775a47593d&fich=3310c3ce-73da-4084-85a5-30692f0096e9.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3657&title=audicao-da-uniao-de-estudantes-terapeuticas-nao-convencionais
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111421
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a5578596d553159324e694c54466d5a4459744e4755304f4330344f446b354c574e6b596a63354e6d4e6b4f57597a597935775a47593d&fich=51be5ccb-1fd6-4e48-8899-cdb796cd9f3c.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3675&title=audicao-da-associacao-independente-de-osteopatia
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4. O Grupo Parlamentar do PS apresentou propostas de alteração ao Projeto de Lei 

n.º 648/XIII/3.ª (PAN) a 5 de julho de 2019. 

página da 

audição 

07-03-

2019 
14h00 

Audição da SPMC - Sociedade Portuguesa de 

Medicina Chinesa 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

14-03-

2019 
14h00 Audição da Federação Portuguesa de Osteopatas 

Entrega de 

contributo, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

21-03-

2019 
14h00 

Audição da ACSS - Administração Central do Sistema 

de Saúde 

Entrega de 

cópia da 

apresentação 

inicial, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

09-05-

2019 
13h30 

13h30 - Audição de Peticionários da Petição nº 

513/XIII/3.ª 

14h15 - Definição de metodologia 

Entrega de 

contributos, 

disponíveis na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

06-06-

2019 
14h00 

Audição do Senhor Secretário de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior 

 Registo vídeo 

da audição 

09-07-

2019 
15h00 

Discussão e votação na especialidade das iniciativas 

em apreciação no Grupo de Trabalho e das propostas 

de alteração 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a4577513152545579394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a526c4e4467774d6d51794c545a684f4449744e4449774d433034595749344c5464684f444d79596a6c6b4e475a695a4335775a47593d&fich=4e4802d2-6a82-4200-8ab8-7a832b9d4fbd.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111621
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111621
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c3245325a5451355a6a59334c544e6b4e6d55744e474e6c4d4331694e546c684c5449784d54426a5a4752694e444579596935775a47593d&fich=a6e49f67-3d6e-4ce0-b59a-2110cddb412b.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3721&title=audicao-da-sociedade-portuguesa-de-medicina-chinesa-spmc
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111741
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a6c6d4e6a6b774e5451354c5449304d4449744e444d315a4330355a44466a4c575a6a4e6d55324d5759354d44677a4e7935775a47593d&fich=9f690549-2402-435d-9d1c-fc6e61f90837.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3756&title=audicao-da-federacao-portuguesa-de-osteopatas
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111865
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=111865
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a59314d325a685a5755334c57566c4d7a63744e44686d597930344d546c6d4c546b335a546b784e546b334e54457a4e4335775a47593d&fich=653faee7-ee37-48fc-819f-97e915975134.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a59314d325a685a5755334c57566c4d7a63744e44686d597930344d546c6d4c546b335a546b784e546b334e54457a4e4335775a47593d&fich=653faee7-ee37-48fc-819f-97e915975134.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a59314d325a685a5755334c57566c4d7a63744e44686d597930344d546c6d4c546b335a546b784e546b334e54457a4e4335775a47593d&fich=653faee7-ee37-48fc-819f-97e915975134.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3797&title=audicao-da-acss-administracao-central-do-sistema-de-saude
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=112401
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=112401
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457751315254557939485646524f5179394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c32526c4d44677a4e6a646a4c574d775a6a63744e4441345a5330355932497a4c544e6c596a41305a574e6a4d7a4d334e7935775a47593d&fich=de08367c-c0f7-408e-9cb3-3eb04ecc3377.pdf&Inline=true
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=4000&title=audicao-de-peticionarios-pela-igualdade-no-exercicio-profissional-de-t
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=112595
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=112595
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=4087&title=audicao-do-secretario-de-estado-do-ensino-superior
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5. A discussão e votação na especialidade realizou-se na reunião do Grupo de 

Trabalho de 9 de julho de 2019, na presença de todos os Grupos Parlamentares 

- e também do Senhor Deputado André Silva (PAN), que não participou na 

votação por não ser membro da CTSS nem, consequentemente, do Grupo de 

Trabalho - da qual resultou o seguinte: 

 

 Propostas de alteração apresentadas ao Projeto de Lei n.º 648/XIII/3.ª (PAN) 

pelo GP do PS – Aprovadas com os votos a favor do PS, do BE e do PCP, e a 

abstenção do PSD e do CDS-PP 

 

 Restante articulado do Projeto de Lei n.º 648/XIII/3.ª (PAN), com exceção das 

propostas de redação para os n.os 3, 4, 6 e 10 do artigo 19.º da Lei n.º 71/2013, 

de 2 de setembro, e do artigo 3.º preambular (Norma interpretativa), 

prejudicados pela votação anterior – Aprovado por unanimidade. 

  

6. Nesta mesma reunião do Grupo de Trabalho, o GP do BE anunciou que 

prescindia da votação do Projeto de Lei n.º 652/XIII/3.ª (BE) em virtude do 

consenso alcançado.  

7. Procedeu-se ainda às correções formais necessárias, de acordo com as regras 

da legística. 

8. O debate que acompanhou a votação, no qual participaram as Senhoras e os 

Senhores Deputadas Moisés Ferreira (BE), André Silva (PAN), João Marques 

(PS), Patrícia Fonseca (CDS-PP), Carla Cruz (PCP) e Laura Monteiro Magalhães 

(PSD), pode ser consultado no respetivo registo áudio da sobredita reunião do 

Grupo de Trabalho de 9 de julho, constituindo a gravação parte integrante deste 

relatório, o que dispensa o seu desenvolvimento nesta sede. 

9. Em reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social de 10 de julho de 2019, 

na qual estavam representados todos os Grupos Parlamentares, foram ratificadas 

por unanimidade as votações indiciárias realizadas em Grupo de Trabalho. 

10. Na reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social de 17 de julho de 2019, 

na qual estavam igualmente representados todos os Grupos Parlamentares, foi 

aprovada por unanimidade uma proposta de alteração do GP do PS, 

apresentada nesse mesmo dia 17 de julho, que substituiu o n.º 3 do artigo 19.º 

da Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, na redação conferida pelo texto final, que 

http://srvvideo3/site/XIIILEG/4SL/COM/10_CTSS/CTSS_GT_TNC/CTSS_GT_TNC_20190709.mp3
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assim passou a adotar a seguinte redação, com as alterações devidamente 

assinaladas: «Podem ainda solicitar a respetiva cédula profissional junto da 

ACSS, até 31 de dezembro de 2025, aqueles que tendo concluído a sua 

formação, ou em instituições não integradas no sistema de ensino superior, ou 

em instituições de ensino superior não conferente de grau superior, após a 

entrada em vigor da Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, o façam até à atribuição 

do primeiro grau de licenciado em cada uma das áreas das terapêuticas não 

convencionais regulamentadas.»    

11. Segue em anexo o texto final dos Projetos de Lei n.º 648/XIII/3.ª (PAN) e 

652/XIII/3.ª (BE), e as respetivas propostas de alteração apresentadas pelo GP 

do PS. 

 

Palácio de S. Bento, 17 de julho de 2019. 

 

O PRESIDENTE 

 

(Feliciano Barreiras Duarte) 
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TEXTO FINAL 

Projetos de Lei n.os 648/XIII/3.ª (PAN) e 652/XIII/3.ª (BE) 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a 

Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das 

atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais, modificando o regime de 

atribuição de cédulas profissionais 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei procede à segunda alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, que 

regulamenta a Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional 

das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais. 

 

Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro 

É alterado o artigo 19.º da Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei n.º 

45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de 

aplicação de terapêuticas não convencionais, o qual passa a ter a seguinte redação: 

 

“Artigo 19.º 

(…) 

1 – Quem, à data da entrada em vigor da presente lei, se encontrar a exercer atividade 

em alguma das terapêuticas não convencionais a que se refere o artigo 2.º, deve 

apresentar, na ACSS, após a entrada em vigor da regulamentação a que se referem os 

artigos 5.º e 6.º e o n.º 2 do presente artigo: 

a) (…);  

b) (…);  

c) (…):  

i (…);  

ii) (…);  

iii) (..). 

2 – (…). 

3 – Podem ainda solicitar a respetiva cédula profissional junto da ACSS, até 31 de 

dezembro de 2025, aqueles que tendo concluído a sua formação, ou em instituições 

não integradas no sistema de ensino superior, ou em instituições de ensino superior não 
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conferente de grau superior, após a entrada em vigor da Lei n.º 71/2013, de 2 de 

setembro, o façam até à atribuição do primeiro grau de licenciado em cada uma das 

áreas das terapêuticas não convencionais regulamentadas. 

4 – Os profissionais abrangidos pelo número anterior devem entregar, para efeitos de 

candidatura e apreciação curricular, os documentos previstos no n.º 1 do presente 

artigo. 

5 – Para efeitos do disposto n.º 3, considera-se como licenciado aquele que for titular 

do referido grau, obtido numa instituição de ensino superior portuguesa na sequência 

de ciclo de estudos, conforme o artigo 5.º da presente lei. 

6 - A apreciação curricular a que se refere o n.º 4 faz-se nos termos do disposto no n.º 

2 deste artigo. 

7 – (Anterior n.º 3). 

8 - (Anterior n.º 4). 

9 – (Anterior n.º 5). 

10 – Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, as instituições de formação/ensino 

não superior que, à data da entrada em vigor da presente lei, se encontrem legalmente 

constituídas e a promover formação/ensino na área das terapêuticas não convencionais 

legalmente reconhecidas, dispõem de um período até 31 de dezembro 2023, para a 

adaptação ao regime jurídico das instituições de ensino superior, em termos a 

regulamentar pelo Governo em legislação especial. 

11 – (anterior n.º 7). 

12 – (anterior n.º 8). 

13 – (anterior n.º 9).” 

 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

Palácio de São Bento, 17 de julho de 2019. 

O PRESIDENTE 

 

(Feliciano Barreiras Duarte) 


