SOCIEDADE PORTUGUESA DE MEDICINA CHINESA
NOTA DE IMPRENSA
Descontentamento com a situação atual das TNC’s, nomeadamente a MTC e ACUPUNTURA

A lei 71/2013 foi aprovada em Setembro de 2013, dez anos depois da publicação da lei 45/2003, e as
portarias necessárias à sua regulamentação saíram rapidamente em início de 2014, à exceção dos ciclos
de estudos que apesar de prontos só foram publicados em 5 de Junho de 2015, o Ciclo de estudo de
Medicina Tradicional Chinesa (MTC) viu a sua publicação apenas em fevereiro de 2018, restando a portaria
de transição das escolas e a do ciclo de estudos da homeopatia, que se publicada resolveria todos os
problemas do edifício legislativo.
Apesar dos progressos realizados no ensino superior e do edifício legislativo, apoiado em organismos
reguladores sólidos, a verdade é que em Portugal ainda se ministra formação sem regras e numa clara
ausência de regulação e fiscalização.
É urgente que o Governo e as respetivas entidades com responsabilidades neste edifício legislativo façam
cumprir a lei, nas vertentes do ensino e do exercício profissional, e façam vingar a ordem absolutamente
necessária neste domínio, que por oportunismo de uns e inação da tutela, são obrigados contra a sua
vontade a trabalhar na ilegalidade.
O Governo regulou estas profissões para garantir a segurança dos utentes que recorrem a estas práticas,
o que saudamos e agradecemos, contudo verificamos que por ainda não estar completamente
estruturado o edifico legislativo, a situação pouca ou nenhuma mudança teve, dada a falta de mecanismos
que assegurem a sua aplicação.
A SPMC pede ao Governo, que publique de imediato a portaria de transição das escolas não superiores, a
fim de por termo a esta situação de instabilidade que contribuí em larga medida para o descredito destas
profissões, fato que não podemos permitir.
A SPMC tem esperança que a nova Ministra da Saúde, e ajuizando com base no trabalho efectuado no
desempenho de presidente da ACSS ajude a finalizar esta situação com a urgência que se conhece.

Qualquer contacto, para eventuais esclarecimentos, pode ser efectuado para endereço de correio
electrónico geral@spmedicinachinesa.com ou para o telemóvel 914590062
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