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Exmo Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da ACSS 
Parque da Saúde, Edifício 16 

Av. do Brasil, 53 
1700-063 Lisboa 

SUA REFERÊNCIA 
	

SUA COMUNICAÇÃO DE 	NOSSA REFERÊNCIA 	DATA 
W: 1596/2016-DSJC 	31-03-2016 
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Assunto: Sentença do TAC de Lisboa com data de 14-03-2016 - Proc. n' 2921/14.4BELSB, cujo Autor foi o 

Conselho Federativo dos Colégios dos Profissionais da Medicina Tradicional 

junto se remete a V.Exa. cópia da sentença proferida nos autos supra referenciados, não transitada 

em julgado, a qual julgou procedente a exceção dilatória da ilegitimidade do Autor e, em 

consequência, absolveu a Autoridade Demandada, Ministério da Saúde, da instância. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Secretári -Geral 

Sandra7amaca 

GM 
Secretaria -Gera l 

Av João Crisástomo, 9, 1049-062 Lisboa, PORTUGAL 
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007256134 
Exmo(a). Senhor(a) 
Dr(a). Gabrícla Maia 
Av. Joáo Crisóstonio, 9, 2, 
1049-062 Lisboa 

Assunto: Senteriça  

Fica deste modo V. Ex.' notificado relativamente ao processo supra identificado, do acórdão, proferido 
em 14103/2016 nos autos acima referidos, de que se junta cópia. 

Mais fica notificado, caso tenha sido dispensado do pagamento prévio da taxa de justiça, deverá 
efectuar agora a sua autoUquidação e juntar aos autos o comprovativo, nos tennos e para os efekos do 
disposto no affigo 15', n' 2, do Regulamento das Custas Processuais. 

0 Oficial de Justiga, 

Maria da Graça Henriq-ues Lourenço Oliveira 



Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa 
- Folha de Assinaturas - 

Mada da 
Graça 
Oliveira 
(Assinatura) 

Díffi 	by Ma !a1 

Olivaira (Assinatura) 
Date: 2016.03.29 
15:41:15 BST 
Reason: Não 
repudiaçâo 



Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa 
4' Unidade Orgânica 

Conclusão: Em 0 1 /02/2016 

Valor da Acção: 

De acordo com o disposto no art. 306" n* 1 do Código de Processo Civil ex vi art. 

31', n' 4 do C"go de Processo nos Tribunais Adnúnistrativos, o valor da causa deve ser 

fixado pelo juiz no despacho saneador, sem prejuízo do dever que impende sobre as partes 

na sua fixação, 

Nos presentes autos, fixa-se o valor dz causa em f, 30.000,01, valor esse indicado 

pelo Autor e não impugnado (cfr. arto 34' n.' 1 do C.P.T.A.). 

Neste mornento, findos os articulados e considerando que existem questões prévias 

a decidir que a procedercm obstam ao prosseguimento do processo cumpre, nos termos do 

disposto na afinca a) do n' 1 do art. W do Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos, decidír mediante, 

SANEADO R-SENTENÇA 

I- Relatório 

CONSELHO FEDERATIVO DOS COLÉGIOS PROFISSIONAIS DA 

MEDICINA TRADICIONAL, com os demais sinais nos autos intentou a presente 

Acção Adnúnistrativa Especial contra o MINISTÉRIO DA SAúDE~ pedindo: 

a) a declaração de nulid-ade da Portaria n." 181/2014 de 12 de Setembro, por 

vio12ção do Princípio da Igualdade e da Proporcionalidade, da legandade, do 

direito à livre escolha da profissào, do piincípio da boa fé e do Princípio da 

Boa-fé e da Participação; 

b) A anu12ção da Portatia n.' 181/2014 de 12 de Setembro, por violação do 

princípio da legalidade, dâ protecção da confiança, da prossecução do interesse 

público e da protecção dos interesses dos cidadãos, do princípio da 

proporcionalidade, do princípio d-a boa fé, da participação, da protecção da 

confiança e falta de fundamentação. 

Proc n* 2921114.4 BF-LSB (Ao ~ão Adm. Espedal de pretensio CDnexa a:>rn actos administrativo) 	1 
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Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa 
4' Unidade OrgâniÍca 

Para tanto, alegou, em síntese, que: 

'Nos termos do ari* 9, n* 2 do CPTA-  «2 -  Indepndmtemente de ler interesm pessoal na demanda, 

qualquer p«iva, bem como as asfoàaF,~às e fi(ndafies dejensoras dos weresres em causa, as aularqmas locais e o 

Minif1h7o Púbkco tím kgtt=dade para propor e inten7r, no£ lermos premios na ki, em p rwrxos prtwpats t 

~telare r desfzwdor à d«esa de valores e bens consttt;í ~7onahwenteprolegidos, como a saúde p&;bkca, o ambiente, o 

urban~rxo, o ordena>wenfo do terrifório, a quaúda& de zida, o pairmdmo múural e or bens do Esfado, das r«íâ ~os 

auldoomas e das aularquias locaífiv 

Nos termor dôs feus Eriatufoi-  (arl'5, g~ Estatutot), a aulora ma, em termoxgen6icas, a defesa e a 
dos interesses dos sex assoaados em tudo quanto respeda ao exerado da acijxdade de ter,#uttcar mio 

cônvenmwzs, demndo intffwr _lunio das autondades competentes, para a defesa desses intertsses, deuanada e 

con,-ret~ente '2utar peln reconheamentó ~ da Naturologia, enquanto fonte de presiafão de mdados de saúde, 010 

quadro da Lei de Basu da Saúde" 

Também m seu art' 6*, é atribuída competárda à requerente para representar os seus associados 

perante todos os órgãos de soberania. 

A auíora tem iniereso pesroal na demanda, como representanie das assoaap ~ fedrrad:~ que presfam 

sempf na arca da terapíÚtica não conwnaoiial, para alím, da sua legii=dade como defemora dox valores e bens 

constilu£ioizabnente prolegidos, como o direito à saúde e ao aasro à prnfissão. 

Em 22 dt a ,goslo de 2003, foipubücada a Leí n'4512003, duignada por Lei do enquadramento baxe 

das forapéuficas mio convencíonais. 

Em 02 de jeiembro de 2013, foi pubücada a Lei 7112013, que tvio r~guh~nIar - hí supra 

idenlzficada- 

Em 12& jeiembro de 2014,foipub£~ada a Portar ~a 1S112014, que veio regulamenlar o acesso à WI& 

profisjional dos terapeuw, que à data dapubItca~ão da Lff 7112013, se encontram a exerar atividade em a~uwa 

dw áreas de terap&ticas não conwnaonais, a que fe refere o arl' 2* (da refenda Lei ... ), e. tião lendo o 

correspóndenie,grau de hanaado numa defsaf áreaf, põssam -apididatar-se à ainbÁi~ào de cídulaprúfzsjional 

0 que está aqwi ex causa é a Portariz 18112014, de 12.09, que, aparêjdêmnte, prote,0ge esses 

pmfujwmu Gomo tremof ver, isso não correiponde à wrdade 

V~amos anies de mai~ a Lzi 7112013, de 02.09, d&gnadamente o seu arjr' 2, que descreve como 

terapklicas nio convencionais. Acupuntura; Fitoterapiu, Homeôpatía; Mediana Tra&kw1 Chineja, Naturopati4; 

OSICopat-;.Quiroprlb<ia. 

A caraderÍ!~a~ãú e conleúdofunaonal de cada uma, foram estabeleddaspehzf Portanalá supra ref«zdas, 

pub&adas no dia 08.10.2014. 

Proc n" 2921114.4 Br-- LSB (Acção Adm. Especal de pretensão conexa com actos adrninistrativo) 	2 
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Tribunal Adrninistrativo do Círculo de Lisboa 
41  Unidade Orgânica 

No arfo  50  da Lei 7112013, í estabekcido o acesso à pr~6;sãú dar ferapêutzcas nio conve=onais, 

mpondo a filularidade do grau de ácenciado numa das ánas r~w no arí2*,já d&mfo, obtido na sequíncia de 

um ack de esludos co"oafível com os requL&osftxados, para cada uma, porportana dor membros do Gowwo. 

E, é da kifura deite ari~o 2*, coi~;u gado com o art.' W do mespio doloma e com a Portaria 18112014, 

de,  12.09, que jurge a tofal desprvtefão de,  quem exerce bá muito citar aiizidades. V9amos então, a Portaria 

18112014, de 12.09. 

Nesta portana encontramos a nomeafão de um grupo de trabah5o, que irá proceder à apnwafão wnmlar 

da dommentaf,~o apreseníadapelos requerentes nos termos do n' 1 do art.' 19'da Lei 7112013, de 02.09. 

Dezff7úna o referido n* 1 do ari.' 1Ype.- «quem, à data da entrada em zigor da pwenfe kise enco#trar 

a exercer a atividade em a~uma das terapêutiw não co~nais a que se refere o art* 2, dom apresentar na 

ACSS, no pra!~v de 180 dias a coffiar da data da entrada em ti a m s e erem os artigos gor da regitl~entajão q e e rf 	5 

e 6'e o n'2 dopresente artigo.» 

Isto í, noprazo de 180 &as a mntar da dala da enfrada em zi<gor da Poriaria 19112014, de 12.09. 

Esta úáhyya Portarza, no ~ n* 2 do art* 3 *, refere que.- « -compelmie ao Grupo de Traba& emtzr parecer que 

infôrme a &asio & ainhi~ijão de cédula prqfts;ióna~ de alrrbuifão de ddula profzswnalprowdria ou de n ~ó 

atribnifão de cédulaprofudona~ j,> 

A rorida Portana, em tausa nos presenfes autos, done os criteriaspara a apreaafão irummlar no art'4' 

Permilíndo no seu ari* 5, o recurw a outros crítéios para aIrÍbu ~jão de ddula prqftSióna/prvtvóri~ 

.rempre que o Grupo de Traba& mnjzdere rekva#le, como exame escrito, oral ou prátko, dinwsrão aoyimlar, 

entraiíta ou outrôs. 

Neste caso, será nomeado um juri, pek Comelbo Dtrtfívo da A aS, mechante proporia do Grupo de 

Traba#So, composto por periros rto exerda~ da urapiufira n~o wflmmional em apreio ou a i&Iifuí~&s nadonais ou 

eilrangaras qut íenbam reconheadamente capaadade de avandfão dos profzsj7,onxs da cirea. 

Em caso d,- atnbuíÉão de cédula profunonal, será fixado o número de críditos a obter em cada componmte 

de~ de aclo de estudof da ficenciatura correspondente, bem cmm ó período para cotw" dessa 

,-mpk-e-t-j,  com -promizamento, para que syaporsíxl a atnbwfão da dd-laproftswnaZ 

Esla é a k giskã9 pubhcada ms úllzmos, mazs de 10 anos, que visa regulamentar o exercíao proftuonal 

das atvidzás de aph4ão de terapêufwax nio convenannal£ 

A ii~usliia qme se pretende por a descoberto com a pruentepromOa-za, romeFa logo com o umpo &eorrido 

ewtre apub&4rão da Lei de Bases (n'4512003) e a Lei que a Mulamente (Lei 7112013), 10 anof. 

Foi ute o irmp, qme osprofujionais das Terapêutzas Não Conmnaomm, aguardarampelô efclúrwimenío 

da sua jifuago profujiooral e pelo sem reconhecimento. 

Espffa, que se prolon gou duranie naLr um amo, com a pubficafão dw Portaiias supra referidas em 2014. 

F~oc n' 2921/14.4 BELSB (Ac~ão Adm. Espedal de PrCtCnSãD cDneKa com 2aos administmtivo) 	3 



Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa 
4' Unidade Orgânica 

L%o aqui, ressalta que tal jitAafão, -,dpodena ori ginar o que aqta se tipugva, uma ffande dzwrginía 

entre a Lei de Bases (4512003) e a Lei e Poriarias que a r~gu1amentam, 

Ora, o terino 'Yerapeuta " apúca -se a prof£rjionair sem "autômmia t"ira e dwtzlou iw E a r ão g ff exp esr 

nio íuti6.Zzida nal-ein'4512003 nem na Lei n' 7112013. Não éareitámlque esta "ressão n~o s~a uiiü7,ada 

nos prinapau ápIoma-f, para depois, -re, utib,--da e- dpIo-as q-e regul-mentam qe ,~ k4F e que, )iefsa Medida, 

demm nwusarumente subnrdinar se aqiíéhzs Nestejr termos, demna ter sido uti£Zado o lermo ›offfséonais', tal 

como comignado nas duar leif referidas. 

Mas a ~ prwn~NaFão daqwk prefirizonair; ~ se cüm o processo de apremíão curriculir 

constante da Portarii ora impu gizada (art'4 * da Portaria). 

Relativamente às pontuafUes re 	p ,~ridas no art'4' [das quaif os intmssados ape= fomaram conheamenlo 

wm a prib&afão da presente portaria], a penttíafão afribiíída aos proftjz ~mif que tenhamfrequentado os 9* e 12' 

anos, n~o toma em comdderafão os proftswnaís que, face à sua idade, frequentaratff o endno sewffdárro antes da 

almd or ,gani7afio escolar, Wo é, quando apenas era obrigafério o 4' am de escolaiidado e não txirfza sequer, o 12' 

am. 

ImIje-se assím, uma aliorafão das cIasffflcaF,~es constantes do ari. * 4, a gora m que r&póta à cIasj#cap~o 

atnbuída aor Y e 12' anor, na qual jya conjiderada uma correspondinct;g enire a o ~gani,-afãú escolar aniofior e 

almal t os correipondeiiles hmites mínimos defrequéiicia existentes no ano em que o 

pro .fi,do,,alftequ,,,1.0 o ensino. 
Por outro lado, mo que respeila às hctnaafuras, mestrados ou doutoramentos, nio se compreende cõmo pode 

ser va1on:~~do qualquer um destesgraw, em ártaf que em nada contnbuempara o rcmnbeamento -omo~jw ~ial 

das ter,:§~êuli.-as não co~ndówú~ 

Com Otio, nio podemos dezxar de qiferlionar a qua£ficafão, como profuqonal dai 1erap~wtw nio 

convencionais, um candídato detentir de uma ücendatura, por exetftplo, em engenhariez (itil ou em &eratura. 

É, igualmente, questionáveZ a ma joraFão neite mfíno de 2 pontor, ainbmída em nota de rodapé a Quem 

líwr um gram acadbzwo numa profusão de saúde de acordo com a defimfão da G ~u*ap~ô Portu a d gues ar 

Profusões INE 20 10. 

Na Pffdade, sendo as lerapêjitzcas iião convencionais, árex que se -aracien7,am porque ' ~arIew de uma 

base fiíomfzca dji~ermte da mediam converaonal e aph.-am processos c~cos de diagnostico e teraftw~ propnas " 

(cft. Lei 4512003), iz~o parecefa!~;er qualquer sentido que osptwj~nair da saúde convemional (e sd eks) un~rwm 

de uma wlorafão extra. Esta vakn! ~a~ào í iiidubitavelmente uma pmjersão da ~ kr, que a contrarza, não 

devendo, consequentemente, i-er -corporad- -m d ~phma que, por üsarjustamenis, regu&-entá-la, não pode dezxar 

de,  a ela se subordinar. 

Tambem na ponimafão atnbuda aor interros jmplmenlares comtantos da aknea e) do referido artigo 4' 

(vaiorr7af& da pub£cafão de ar1~gos em rexffas ou áros), conridera,-mr que deivra xer elan _ficado que apeffw serão 

Ilroc no 2921/14.4 BELSI3 (Ac~ão Adm. Especíai de pretensão conexa com actos administràúvo) 	4 



Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa 

4' Unidade Orgâiúca 

valm!Zados artigor relaaowdo-r com temas de tffapiuticas izio convegao>7azf uma te!~ que e essa, e izão qua4uer 

outra, a área que se encontra em proccrso de avaLVão, 

0 suiema de avaAaFâó currwílar comtanie da presente poriarza dewa assim ser urgemtemente alterado sob 

pena de kvar a aíuafjes de extrema ijyustqa para osprofisjiomu das tff zoéuticas não conxnao~, que às mesmas 

se dedtcam há mwtos anoi, que tanto frabalbaram para que eila alitvdad.- fosse regulamenfada, e ,  que agora se t,&w 

na eminênda de não serem reconheados na ava,4ap7o da atimdade desmvolxda ao longo de ano S. 

Da kitura jin gela da proposla wpra dumta, Peffira se que um curso supmff de nalurologw, abranpw 

tedax as zer,~Vwk;as flio convem7~wir 

Eslapropoita tem a£áspor base. a Lei 4512003, de 22.08, que aportaria ora impu gnada atropeà 

É qme, assim não sendo, e resiegutido a /e p 	g4ílafio do Gommo, um profisjio>yal da meãi?la natural n ~o 

tem uma ckuse com 7 especiaádades, mas ante.~ 7 r,~aa4dades sem &sse. 

Para que o profissional da medidita natural possa exercer a sua profissà ~ no âmbdo das 7 expem£dades, 

terá defrequentar o enjrno superwr diírante 28 aitos, zsfoporque, cada um dús cursos ftm a àura~~ de 4 ams! 

Tal situgião e ttcomportamll 

Conforme supra se expds, o iratamento com recurso aprofLc>igffais de naturolo gia, envolve o mnhedmento de 

lodas as terapiwicas e só um profirjiwal comformaiào base e comum, poderá deciã- qual a terapu; mw adequada 

ALw, em que espeaandade, t~~o ser recvn&ados or prifistionais que exer.-em esw alindades há anos? 

Nakmns casos há maif de 30 anos! 

-Na portarza ora em causa, wda í roído. Anfes pelo contrário, é referido que. 	o acesso à ddula 

profffjional dos terapoutaf que, à data da enfrada em tigor da Lei 7112013, de 02.09, se encintram a exercer 

atividade em a&uxa das áreas de terapéufícaf izio convencioizw ( . .). 

Uma ve~ nyau, os profuuo~ que exeraam a alizidade em exer=o dai ferapãdwas n~o conmnoowts à 

dala da entrada em tigor da Lú 7112013, de 12.09, jfcam deiprolegidos m acem àprofzssão pe na~uw casos, 

exerce hámais de 30 anos! 

Dejorma &ra verffixa-se que a Poriaria 18112014, de 12.09, ci-táfff ida de ik .gakdadepor. 

Viókã~ do Prbuoio da 1 	 n ,gualdade e da Proporciona~dade (art`r 13*, ' 1 e 2W, n'2 da CRP e art'5' 

do 4~PA), 

- Violafio do PráwOio da Legakdade, h~i, apurado wmo P~io dajuri&idade (-13 do A e ar - 2 6-  a cp 	1 6 d 

CPR); 

Violafão do Prina ,pio da Prolefão da Confwnfa; 

Vw4ão do Direiro à Livre Excolha da Proftsão (art*s 47' n' 1 e 58*, n* 3, b) da CRP); 

Violafão do Prim#iô da Boa-Fé (art.' 266, n.' 2, da CRP e 6-A, n.' 1, do CM e Carta Êtica da 

A dministrafào Púbka); 

- Violaião do Prína~~o da parlitzpafão (art' 26 7, n' 1 da <~" art*s 3 * e 5Y do CPA),- 

Proc n* 2921114.4 BELSB (Aa~o Adm. Espe" de pretensio conexa com actos admilnistmtivo) 	5 



Tribunal Achninistrativo do Circulo de Lisboa 
4' Unidade Orgânica 

- Vwlafão da ConvmFão Europeia dof Direítos do Homem (arl'6', procesro equitattvo o art' M', não 

dir,riminal%~o); 

Falta de Fundamentafão (arí's 124' e 125 * do Q'A), 

0 ato wpu~naào é, pelaf ra7,jes ocpostas, manostamenle jkga~ porquanio, viola Printoios 

CônsúIuà~wImente consa~raá~s, como o Pnnc~5io da IguaUade (ari * lY da CRP), o Dirdio à Livre Escolha da 

Profusio (art's 47*, n' 1 e 58, n* 3, b) da CRP); o Pnn,~5io da Búa-Fé (art.'206, n.'2, da C-RP). 

0 ato impmonado tiola aimda os pnna ,~ios consagrados ito CÓd~çü de Proxdimento Admnistrativo, 

Àúgnadamente: 

0 Prínq~iÓ da k rdad. 	 - «Os atos ,gai - (ari' Y do CPA), pfin~enfe o setí n' 2 qtíe estabekce que. 

admnísírativos praticados em estado de nocesj7dade, com preierzfãô das regraf estabeleadair neste G-Utgo, são váádos, 

desde que os seus resultados não pudessem ter sido alcanfados de outro modo, mas os lesados terão o dlreito de ser 

-d,emné~aàíos nos lermos gerw da reipo nsabtúdade da Admi=trafão.»; 

- 0 Prinnpio da prvsserufão do interesse ,  púb£-o e da pro tee0o dos dirritos e intorsse; dos ddadãos (arl' 4 ,  

do CPA). Cmpete aos órgãos admuiistralivos prosreguir o interesse púbkco, no respeilo pelos &reiros e inferesses 

4- ,galmente proI~gdoj-  dos cidadãos; 

- 0 Pnnapio da Igwldade e da Propormnafdade (art' 5' do CPA), sobreludo o seu n* 2 que estabkce 
qur «2 - As deasios da Admwtrafão qug coádam mm dffeitor subjecilvos ou inieresses legaAmnie proíegidos dos 

parliculartr só podem afedar essas pojiíjes em termos adequador e propord4onais aos objttzws a rvaÁkar->,-, 

(smUnhado msso) -Há umar&ra violafão do Pnnapio da Proporaonaádade, na sua mrfefíle da adequafão 

- 0 Princioio da Boa Fé, (arl'6'do CPA) mormtnte o seu n*2 que determina que. «2 - No cumprimmto 
do ~o nos riúmervs anferiores, devem ponderar-se os vakres fuijdaplemiais do direito, rekwntes em face dar 

súuqp5ei-  comideradas, e, em ~ 

a)A confwn~a susdtada na contrapartepela atuafão em cawa, 

b)0 obje,,ti- a ak25ar mm a acluaoo empremdtd-.,>, ~ 

0 ~o da colaboraFão da Admíniftrafão com ojrpariicularrs (arí' 7'dô CPA); 

Prínoio daparIÁi~afâo (art'8'do GPA); 

0 Pinq~k da dea~& (art-  ~9 - do CPA); 

0 alo iiypu ,gizado, zWola ainda, o Piimoio da Profeíão da 0?giuinfa, podendo e>ddir um regime transitório que 

nà~fossefãorefrospecizvoaponlodek,rar.remxenle.utuaí ~7e,ssubetiv d 	deprot o. as «nar 	co 
0 ato impu .gnado está, i ,gualmente, fendo do d~ío defalia defundamentafão, 

Osprofuswwu que exercem aatividade Pias áreas das terapéulxas não onmnczoyzau, do dismmtnados e 

cokcadss numa j71uafão de total desíguahiade, em relaFio aos profusionais licenaados, domiorados ou muires, ou 
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autaru de âffos e pubácafi~es, mesmo que, noutras ámar que mada tenham a wr com as krapêuticas nio 

convewonau, em clara violaFão do Prinapio da Igualda& 

0.f profustonais que exercem a atwtdade nas áreas das ferapêuticas não conxnaonais, são discrimina&s 

em rela~ão aos profuqona£r que ,  tenham um <grau académm numa profusão & saude 

Os profisitonais que exercem a atwtdade nas áreas das terapêuticas não conmnaonw, são conftoni ~zdos 

com exigíii~ kgais, que em nada wknZam o seu trabalho prátko na área 

Assim como, são conftofitadof com mténos de úvak ~aFào e ciasuficafffes que desconhedam, em lotal 

violafio do Priw~ da Co<=fa, do Pr&cr~io da Dec~ e da Parlia~afão do Pritia~ia da Boa Fí 

Temúnou pugnando pe-la ptocedência da presente acção. 

Citâdft, veío a Entidade Demandada contestar defendendo-se por excepção e por 

impugna ~ão. 

Aduziu, em sunia a Entidade Demandada as excepções de ilegitin -údade activa e a 

ilegiún-iidade passiva por falta de identificação de Contra -Interessados 

Notificado nos termos e para os efeitos no disposto no art." 87' n.' 1, al. a) do 

C.P.T.A., veio o Autor, mediante requerimento de 19/10/2015, pronunciar-se sobre as 

excepções aduzidas, pugnando pela sua improcedência. 

11- Pressupostos processuais 

0 Tribunal é competente em razão da matéri2, da naciolulidade, da hierarquia e do 

teriitófio. 

Não há nulidades que invalidem todo o processo. 

As partes são dotadas de personalidade e capacidade judiciárias, estando 

regularmente representa6s. 

Suscitou a Entidade Demandadâ a ilegiúnúdade activa do Autor e a ilegitinúdade 

passiva por falta de indicação dos Contra-Interessados. 

Cumpre decidir. 

II. FUNDAMENTAÇÃO 
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OSFACTOS: 

Face aos documentos juntos aos autos, bem como, à posição das partes sobre a 

rmtéria 2legada, considero provada a seguinte factualidade, com interesse para a decisão 

das suscitadas excepções/questões prévias: 

A) Em 02/09/2013 foi publicada no Diário da República, 1 série, n.' 168 a 

Lei n.' 71/2013, que Regulametita a Lei n.' 45 /2003, de 22 de Agosto, 

relativamente ao exercício profissional das actividades de aplicação de 

terapêuticas não convcncionais (cfr. Doc. junto corn o fequerimento de 

29/10/2014); 

B) Em 12 de Setembro de 2014, foi publicado no Diáiio da República, ia  

Série, n.' 176, a Portaria n.' 18 1 /2014, com o seguinte teor: 

C ...... 1... d— 1.—t;— 
~ —g... d.- 

<;-9— de T—baill". 	o 	de 
~. 

. 
w—iuçÍh, 

d.. 1-011—. a. nn :  

ail-IIII-vá,, de 

1 
e--- d. 	du 

1 i"çn" 	d— —1 w--— 
3 , 	:1112.11 d- 

111.delá .",da , 	d. 	1,1 
—4,1" 

t,. 
 ou.—, em.d.d— dc ——1,1 -- ., v, i,- 

n 	d mioL— 1-> " &h, Lei n." 7 1 ~ 2<» 13. 11 	ele—h,- 

de 	p--de -, up--ÇCUI e.— 

'7 1 -'20 	1, de 
C —m-I. IL'.~ dc T,~Ii— e-1— p--- 4. 

4—,;1. d, 	d~ —JuN, 
de mdb—qzI,, d. 	p—C--n.i 	-1,, 
—n~W2,, d, —id;, 

-N 
0 P--M. do 	 da^c%. , p.— 
d2,."do o r~'c-ne. 	d. ———. pa.,, qk,.. 

, ...... d- 	
du devi-1 .. ..... r--- l.gal. 

1. 	—i.l! -1— 	.1. Ijk--h. 	e anib. 4, 
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b) Experiéncia prafi%sitirial 

Alé 3 a~; — 1 ponÈo. 
3 a 6 anus — 2 pontos. 
6 a 9 anos — 3 portuis. 
10 ou mai-; anos — 4 pontos. 

(-) Fortin?ção cscoitir-  na área 

Até 1 OUU horw; — 1 pontO 
1 000- 1500 horas — 2 pontos. 
1500-2000 hora- — 3 pontos. 
Miiis de 2000 hOTaS — 4 pont". 

A Formaçào ou estágios curriplementares 

50- 100 homs —  1 ponU). 
101 - 150 hnras 	2 ponios. 

15 1 -200 horas 	3 p(>nLo ,;. 
Mai ,c de 20D horas — 4 pontos. 

e) Critérios supletncniare ,~ 

Uma publicaçào = revista ou livro indcxado-
1 ponto. 

Trés ou mais publicuções em revista ou livn> inde-

xadt) — 2 pontos.. 

2 — Ss-- u ciassíficaçio apurada ror igual ou superior a 
14 pontos. será cniítido parDwr nu sentido da atTibuição 
da cédula profiçsionai. 

Se a cla%sificação apurada for enire 9 e 13 pontos, 
scra emitida parecer no sentido dd atribuiçàu da ccdula 
pnií-i--sioilui previséria e fixado liúnicro de créditos a obter 
em cada comportizmti: de formaçào do cicio dc estudos da 
licenciatura COITC5pondente, bem como a periodo para 
conclução dessa forinação complementar com aprovei-
tarnenu), pard quc scja ,  possivcl a atribuiçãi) dit cédula 
profissional. 

4 — Se a classificação ãpurada ftir de inenos de M pon-
w%,os a ouIro.s critérioN de ava-
liação, di:- acorda eom o disposta no anigu.wguirite. 

Artigo 5-" 

Ouiros crilérias de a%àiliao. 

1 — 0 Grupo de Trabalhe, poderá recorrer a outros 
critérios para a atribuição dc cédula prol-issioiial provis6- 
ria. gemprc que o considere relevante, laiç com exame 

di%cussào cunicular. entrevista ou 

OULfo%. 
2 —  No çaso de rccu~ a outru% cMérícis de avaliação. 

será nuincado pelo Conselho DírcLivu da ACSS. niediante 
proposta de Grupo de Trabuilio. uni júri coniposto rw)r 
peritos no exercicio di lerarèutica náo convencional eni 

dprcço ou a insittui~ôes nacionaí5 ou esirangeir;Lçi que 

tenham reconhecidarnente capacidade de avaliação dos 
da ãrca, 

3 — A avaliaçãn efetuada zio abrigo do númcro anterior 
pode conduzir-  à atribuiç!10 dc céduLa profissional provisó-
ria ou à não atribuição de cédula profissitinal. 

4 — No "-.o de ser atyihuída cédula prufissional pro-
visória. será fixado número de créditos a obteT em cada 
componcnie dc forniação do ciclo de estudos da licciicia-
iurd cotTespondente. bein como o pcirii)do para cone lusão 
dessa forinaçào complementar com aproveitantemo, pai-a 

que %eia po-çsível a aLrjhiiiçà4n da cédula profissional. 
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Artigo 6." 

Prazo da cédula prafissional provisórin 

1 —A cédula profiqsional proviqória é válida pDr uni 
período delen-niiiado, não superior a duas vezes o período 

para l'amiação complemeiltar fixado iios lei-rnos do 11." 3 
do arligo 4." 

2 — No final do prazo de validade da cédula profi%- 
síonal provisória, e caso o prof -issional não lenha obtido a 
respetiva cédula profissional, dcixará o mesino de poder 
exercer a profissão. 

Artigo 7.' 

Apoio log[stico 

Todo o apoio técnico e lugí ,;tico ao Gi -upo de Trabalho 
%crá assegurado pela ACSS. 

0 Secretário de E%Iado Adjunio di) Ministro da Saúde, 
Férmarido Serrci Leal da Gista. em 27 de agosto de 2014. 

(cfr. Doc. n.' 1, junto com a P. 1. que ora se dá por integralmente reproduzido); 

C) 	Resulta dos Estatutos do Requerente, norneadamente, o seguinte: 

Ptiftw.r..) 

Derc-aiii&Ç.~oeSed,! 

Nos L=05 IIM; ~  de 

cmtar de hojr— urna Federação i;em rins lucrativos. den0rflin'~d2 	~VO dos Colégicw JN 

Pmiu5iorás de 	denemh.2da Cw.,elho Fedemuvo. 

A çua sedeêem Lisboa, n.i Rua Auguito.N]3chado. númeru quinze. prinicirud;rciLo: 

Pedeá scr abean ou cnceffada qualquir espécie de represeriuç~b em Nrugui ou nç,  esuwtciiv. uoN. 

CCTMUÇ à lei. 

~CgQn& 

objecoNr~ 

Esn re&mçb é cw%~tuida cmn i,  %eguintes obitctivii.1r 

A pe4ti4 das dNcipffim% quc ^~ t kledizim TmdKiord e a \kuuro~0gi3, pam as piofimões de. 

Kal,ffop=.N 	 ug a, ne ad=efi 

	

. aturobg j~tI: Acupuncior-Nawrotogiwx: HornenImLaN;iturol ist 	me 	it a 

,N4atumpaúà. HorreepatiL. Acupunclura. ~pa. Quirupraúca. 05 ~-t'pati2- Qülftcsoktgia, Energoliigia. 

Fuciogia. ]FiwwWia.,Mcdicira Tradic;onal Chircsa. AvurverdL liriani t c>uuxç no rneqno àmblto 

Cevii o frm de z,<nwur â ct)fkrcti&ç~j des seas objecti~ a rcdcmçio poderi =orrer a toda, as 
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CAPITULO 11 

FNS E ATRIBU(Çói:5 

Quinto 

Filk, 

0 Conselho Federativo tem nomeadamerit:. como firiuç principai%. 

Coptríbuir pam uma h;Lrmrnwa implcmcrLLxc ~o, ,  < 	Jas LLcuwJad~ 1^adíLt R CONI Nelas 

a%~ia,õe, fe~iii. , L,~ "Luir um clifna de eríticdrintiLw entre - ~ p.irxi-~ro~ 	 uftr- 

n2 mesmà JLrca &io-prolismioria! de aciivid~k. cm bug= do pru&~. o e bem-emr mwiai 

;x'Pul«'Nc~ e dm Profi.LiWil-Z 

Desen%oh%r o e~Mmn dc %,lidaz~ enue ~ 5eus inenib,ni,. açmrn c^,  wrk~eder IL d^,ulg"-  d--~ 

~. objerli% ~ "iaiç e L;wati~eos junto do público em gNI: 

DCfC~&( t^ i9TrC%~c, 	LI ," ~eti. ~—LeiW~ a qu J quef nix e I: 

Piomo~ci c.mLhae~ai o~ %-ak~. ir.e~e, a nicfb~ d~ —di~ de ç;i~de pública: 

lutu Nlo reonhecimeniv aficial da N2turnkgLa. enquante fonio de pmqXio dc cuidLidos de ciúde. m, 

q-iin, 4, lei de Bas,,da —de 

Sexio 

Alnhui ~NÉ ,  

Con<tituem iiribuiçècs do ConwIlho Fcderaiiv ~ , design2damente: 

Assegunr a rÊprcwTiiaçã-) da., estrutum, 	féderadw,  perante. nomeadamenie, çindicat(C'L 

'rLulw &%~oc1aç&.ç paironai., e 'wrv1çc~ público ~ compeÉcnLes. em todas &, inateriaN ligadas à re.,pecina 

=ividade ;kt(-profiLs»onal, m~nle nô que respeita á negt~ e celebiaÇúo de  ift~uumcnl<l ~,  ao 

níveldas rciz;èescolecib,:x>detrabalha, carecendo, porém. nete ~,de manda [o expr~ das própras 

a%.%oci;içõc~ federadas: 

Rrpmscntar a~ associaçõei, fiedemdas petame os diferentes óiy ~%~ &%oberania, 

E~ e divulgar, dw formas que forem igdas por mai. ,  c4jnverizentes. toda w,  rnaréria% de inicresse 

pubtica correlacienada-- coin a mez, de 	Fçulerd~àu. notucWaniente nm dorniníc5 

cicntificos. (écnico e profi."tonal. ~rvisionundo c ardcnwW&,  v exercicio da-ç actividadLq pritiFismonais 

comport:áveis na sua arezi de actividade. as ~eguraml*. m falia de regulsmenmção oficLal a defe ~a dos 

seu!,  as,,Lciado ~,  tentic,  ~rre em v~,ía a rrorwção à2, 	da quantidaide do, wi -v.ços 

presiadibs no ~ecior. 

À~%eguraLr. em nome e pur conta dAs Aç%ecitiçóes féderadis. a c,›crecca e adequada ticulação de uLdo~ os 

profiqSiortai%. em CXCIUNA idade: 
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Organizar c manier serviços dc nalurcza técnica, juridica, CcDnómíca e administmiva. assegurando urna 

cmccta e eticaz pro ~secugào dos seus fins e conipel~ncias; 

Filiar-%c em or,gani%rrins nacíonaiç e incernacionais :om o me3mo àmbilo de interes-,e_s dos por si 

repmscntados, <.-m preluizo daquelas colnpetènci& ,ç que, em cerw, maWias. caibam especificamente às 

próprias ~iaçèts Werada%; 

Aprovar todos os regulamenios inâ,~vei,., ao seu funcionamenio iniario; 

Conslituir e adm ~ni%tmr fundo.ç financeiras nas condições previstas nos pesentcs estat(icos c em poMenor 

regulamentaoo, tendo eni viçta. exciLLqivamenie. suporur a ~s suas actMdade£ e a prosqecução dos seus 

fins e atribuições, 

Acompanhar e RpDiar a evoluçkn do ensino da Medicina Tradicional. an ~ seus diferentes niveis. 

lncrementar e salvaguardar principícis, de ética e deoniologia na prática profmional da Mrdicina 

Tradicional. 

(cfr. Doc. n.' 2, junto com â P. L, que ora se dá por integralmenLe reproduzido). 

Para a decisão da causa, sem prejuízo das conclusões ou alegações de matéria de 

direito produzidas, nada niais se provou. 

111. 0 DIREITO 

Suscitou a Entidade Requerida, em pri-tneira h-nha, a ilegitirriidade activa do Auto£. 

A legitimidade activa para os processos adn-únistrativos em geral encontra-se 

regulada no artigo 9.', do Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Estabelece 

este artigo 9.', o seguinte: 

«Le ,gitimidade acliva 

1 - Sem pr~uíko dô disposto no número feguinie e ão que no ari~o 40.' e no ãmbito da acíão 

admwtr,atlw eipeczalre estabekce itesie Codi ,go, o aíítor e conirderado parte kgitima ~ akgue xer parte na 
rela~ão materiW controwrtida. 

2 — Indtpendentewelite de ter intererse pessoal na demanda, qualquer pessoa, bem como ai asi -ociap5es e 

fundafies domoras dos interesses em causa, as autarqmx locaLr e o Mwziféno Púbkco lim kgdtm"idepara propor 

e miervii,, noí lermos previstos na ki, em processos pnncrOais e cautelarer desti"s à dosa de valorer e bens 
omfttuaonabwnte prote <gjdos, como a saúde públca, o ambieizte, o urbanumo, o ordenamenio do ferntóno, a 

quaàdade de vida, opaliiwdmo cultural e of bens do Estado, dx Regiões,4utónomw e dar ~àrquÍ ~f hicais.». 
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Tendo o Autor intentado a presente acção adrrjitústrativa especial destinada a obter 

a declarafão de nulidade e a anulaph da Portaria n. ' 18112014, de 12 de Selembro ffir. art.' 1 12' do 

R.L aperfeipado) que reputa de ilegal, e considerando que o n.' 1, do arfigo 9., do C.P.T.A. 

ressalva expressamente o regime específico 2plicável à acção administrativa esper-ial (meio 

processu21 piincipal adequado sempre que estejam em causâ pretensões ernergentes de 

actos adrnirástrativos ou normas  rcgldamentares),  com o que pretende remeter, no caso da 

acção adnainistrativa especíal em que estejam em causa pretensões ernergentes de no=s 

adnúrústrativas, para o regime juzídico vertido artigo 72' e 73., do mesmo diplonia a 

legitimidade processual activa no caso dos autos é detem-iinada por aplicação do disposto 

no artigo. 

Efectivamente, estipula o art.' 72'do C.P.T.A. sob a epígrafe "7mpugxa~ão de normas e 

dedara~ão de ffigaúdade pur oxissão ". 

A iwpugnafão de normas no contencioso admúzisfralivo lem por objecio a dtclarafio de ile gaUade de 

norma.r ewatzad ~zr ao abngo de díspoj*ju de direito adminulrativo, por vkios pH~riós ou def iwdos da imaüdade de 
actospraikado.r no âmbito do reipeciivo proodimento de aprovaíão. 

2. Fica excluída do regtmt regulado na prrsente recfão a d«larafão de ikga£dadt £vmforfa obrigaidna 

geral com qualqiíer dorfimdamentosprevirior iio n.' 1 do art.'291 * da Comtifmifio da Rrpúb&z; Porti ~gues,£ " 

Por seu tumo, prescreve o art.' 73' do mesmo diploma do seguinte modo: 

"pteSSUPOStOSI,  

1 - A d-i-r-fào de ikga£dade co-forfa obngatónageralpode ser ped44apor quem -ryapryudícado pela 
apiwaíão da norma afi posia previumlmmte zvr a -ré-lo em momento próxmo, dtsde que a ap&;a ~~ da mww imba 

jido recufadapor qualquer iribunal, em ifiç casos conertios, 

comfutidamenlo m sua ikgaMade 
2 - Sem p"í!Co do dijposio no núwrdg anttmr, ~ os ~ de uma mrma se prôdulam 

imediatammic, sem dependemw de um acto admjwlrativo ouJurudwanal de ap&afão, o ksado ou qualquer dai -

entidades r~as no iL * 2 do adigo 9.'pode obler a oej ~0&a~do da mrma pedindo a declara~ão da im íkoa,~dade 

wm ~ arcuArmios ao caso ronmto 
3 - 0 Minutêno Púbkco, oflmsamente ou a requenmmto de qualquer das entúad&r r«mdas non'2 do 

art~o 9. *, irom a faculdade de estw se consfiluírem omo asjúlentes, pode pedir a declarafão de ilegakdade comjorfa 
,galonageraZ ft,« tmwj7dade da vmftafãv da recufa de apú.-a ~ãío em irír casor 4o#~or a qm.- se refere o ir 
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4 - 0 Mzmstério Púbrico tem o dew de pedir a dwtarafio de ile <gandad~- com forfa ob-rigatdtia geral 

te#ba conbeaplwto de três decuiu de de4£cafão de uma norma comfimdamento na xa zkgalidade. 

5 - Para o efeito do dffpo-rio no número anteríor, a sff retaria, após o resptctivo trándfo emjul ga,do, rtxele 

ao representante do Mzntsttno Pubirco junto do tnbunal certidão dos senttn ~as que lenham dtsaplwado, com 

fiíndammto em ilegalidade, quaisquer mrmas e=iidas ao abn ,go de àipasqÓes de dircilo adminufralivo. 

Como esclarecem Mário Axoso de Abneida e Carlos Alberto Fernandes Cadílha, em 

anotação ao art.' 72', ín Comentário ao Código de Processo nos Túbunaís Adrrárústrativos, 

Y edição revista, 2010, pág. 481: o Gd~o institzd, iffovadoramemte, daísefquemaf distinto; de Jmougnaf ~o, 

a título prina~al: (a) o pedído de declarafâo & ikgandadepode serjormitladopek ksado com efeitos drmwciitos ao 

caso concreto, correspondendo o juízo de ile gandade auma desapácaf~ da norma na jifmafão jub_,4 ~dtce, ou (b) 

desfinar se a obter o recopiheamemtolud=l da tkga~dzdc coxforfa obn ,gat&w,geral Os dm modelos tivpugnatdrwr 

eitão nyetto.,, poré-, a diferejlerprtrn ~Posto-rprocesstíalj (~r: arligo -reguinfe) 

A mpu ,gnaFio de,  norma poderá atnda ownrr a lítulo Íkad ~ntaZ no âmbito da acf de i u ão mp gnaFio de 

acto admiwfrativo de apúcafão, ~do que, wie caso, o mi! ~o de,  degaádade que inadir i -obre a norma condiq à 

an~o mtenaosa do acfo dt aplcafão e stmukaneamenle conititut fiíndamenio para, jiíniaxmte com ouiras 

declarap~es de ik <gandade em concreto, relativas à mesma tiorma, formular em processo prdpno o pe&do de de, laraFão 

de ikga£dade ca-forfa obrigafóriageral 

Quando a mesma quertão é colocada num processo impugnatorto d e normas, s7a um pedzdo de de£larafão 

de zkgalidade com forFa Ob~ ,gtItórIa g-a~ sga um pedrdo de d--púcaíào a um cai-o concreto, a ile ,gaUade da 

regulamento í o próptio objecto do processo e a decúão junsdiaonal há-de Iradu! ~ir-se na dedara~ão de ikgaádade com 

5&itos er a "hral do .1 i~ Com o ga omnes ou arcunjmfoi ao casó cõnffelo, bifphcando, assm, uma prontin a 	a 	u . 

pedido de amlafão, de declar4o de >tuÁWade ou de inexutkaa de um acto ad=iiulrai.,vo de ap&ação de uma 

normapoderá ainda cumular se opeddo de de&n~ de Í4~aàda& dessa norma, ms lffmospr~os no arizuo 

n* 2, a&ea b), sendo que aformulafão do pedido de 

declarafão de tkgandade, a lítUIO prIMpal, ainda que em cumulafão de peddos, depende -qmpro da tmficafâo dos 

prefsioos14os enuneiados m arligo 73. *" 

Regressemos aos autos. 

No caso vertente, invoca o Autor que interpôs 2 presente icção, sendo que a sua 

legitirnid2de resulta do disposto no art.' 9' n.' 2 do C.T.A., tendo interesse pessoal na 

demanda, como representante das associações federadas, para alérn da sua legitimidade 

como defensora do direito à saúde e o acesso à profissão como bens constitucion-almente 

protegidos. 
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Mais invoca que o que está em causa nos presentes autos é a ausência de protecção 

dos profissionais que há muito exercem a actividade ligada às tmpêuticas não 

convencionais e que não são portadores de urna licenciatura em qualquer urna das áreas das 

referidas terapêuticas. 

Mais -alega quc a presente acção tcm em vista a declaração de nulidade e anulação da 

Portatia n.* 181/2014, de 12 de Setembro, porquanto a conduta da Entidade Demandada 

ao obrigar os profissionais que se encontrem a exercer as visadas actividades, às regras 

impostas pela Portaria ora sindicada, é lesiva dos direitos e interesses dos mesmos. 

Apreciemos. 

Antes de rnais, cumpre referir que o critério de legitírmção previsto no art.' 9' n.' 2 

do C.P.T.A. (e em que o Autor assenta a sua legititnidade) consubsta'ncia-se no exercício do 

direito fundamental de participação politica (acção popular), destinada à defesa de 

interesses difusos, a que se reporta o art.' 52' n.* 3 da Constituição da República 

Portuguesa. 

Sendo que o Código de Processo nos Tribunais Admínistrativos não contém a 

disciplína da legiúmidade activa difusa. A no= do artigo 9.", n." 2, ao remeter para os 

"termos prrvistos na lei" incorporou no regirne processual admirústrativo a regra da 

legitirnidade prevista no arúgo 2.*, da Lei ri* 83/95, de 31 de Agosto, sem prejiiizo das 

norrms especiais sobre a rmténa. 

Ora, a acção popular foi consagrada no artigo 49.' da versão original da 

Constituição da Repúbhca Portugues-a, ou seja, no âmbito dos direitos, libcrdades e 

garantias, remetendo-se para a lei ordinária a regulação do seu exercício, o que veio a ser 

realizado através da citada LÁ--i n.' 83/95, publicada a 31 de Agosto de 1995. 

A Lei n.' 83/95 de 31/08, para além de regular a questâo da titularidade do direito 

de participação e do direito de acção poptúar, estabelece os requisitos de legitiniidade das 

associações e fundações, o exercício da acção popular e a responsabilidade civil e penal por 

violação dos interesses protegidos pela mesma. 

Posteriormente, com a revisão consútucional de 1997, atribuiu-se a todos os 

cidadãos o direito de acção popular, por si ou através de associação de defesa de 
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deternúnados interesses, designadamente a saúde púbbca, direitos do consun -~dor>  a 

qualidade de vida e a preservação do ambiente e do património cultural. 

Dispõe agora o n.` 3 do artigo 52.' da Constitiúção da Repúbhca Porruguesa, o 

seguinte: 

É mnferído a todos, pessoalmente ou atravds de as_rocÍa~9es de defeso dos interessef em wusa, o 

direito de aiyãopopular nof casos e lermosprevistos na lei, incluindo o dinito de rrqiímrpara o lesado ou 

lesados a correipondente indemni.-;,afão, nomeadamenlepara: 

a) Prvmoveraprrvenp~o, a cessafão ou aperfeguij~~ÓjudiáàIdaf infraqlyes conira a saúdepúblia; 

os dirritos dos cotisumidores, a qualidade de vida e a preservapio do ambienle e do patrimóniú cultural; 

b)Asse gurar a defesa dos benr do Estado, das re giÕes autónomar e das autarquias loraí;. 

Corno refere o Tribunal Constitucional no seu Acórdão n.' 30/00 de 12/01/2000, 

«Não pode deixar de acentuar-se que efta acfãopopular 'espedal're<gulada pela Lei n. ' 83195 visa a 

tutela dos chamados interesses dfflusos, que se apresefitam comofundamento sufidente de «um direito de 

defe-ra,) com ô comspondenle direizo de aoojudidal 0 dircifo de aqúopopitlar, naperipediva de lutela de 

interesses difusos, admile, ma sua consagrafão mnstitudonaZ a utiIi,~afjo do-r meiosprocessuair flecessáriosà 

plena e efectiva luiela darpojiíõe-rjurídicaspartÁulamf (artigo 20 "1  n5, da CÓnfIitü~cão). Em matéria de 

líirvilo administralivo, a Constifuip~o reconhece egarante aos administradoi "ZuIeIajÚrÍsdic ~oflaI efectiva 

dos stus direitos ou interesses legalmente prokgUos ", incluindo nomeadametile a "adop~90 de medidas 

cautelares adequadas " (ariigo 268'. n. ' 4, da CÓnstiIuÍp~Ó).» 

Assin-4 qualquer cidadão no gozo dos seus direitos civis e políticos é títular do 

direito procedimental de parúcipação popular e do direito de acção popular, 

índependentemente de tcr interesse directo na demand-a (cfr. art.' 2.', n.o 1 da Lei n.' 

83/95), podendo lançar uso dos meios caute12res para defes-a dos interesses difusos 

protegidos na Lei n.' 83/95, por aplicaç~o directa do regime consagrado na Constituição. 

0 dire-ito procedimental de participaçio popul-ar est ~ regu12do nos artigos 4.' e 

seguintes da Lei n.' 83/95, e refere-se ao dever de prévia audiência na preparação de planos 

de desenvolvimento das actividades da Admirústração Pública, planos de urbanismo, 

planos directores e de ordenamento do territóiio e na decisão sobre localização e realiz2ção 

de obras púbbcas ou de outros investimentos públicos com impacte relevante no ambiente 
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ou nas condições econón-iicas e sociais e da vida em geral das popifiações ou agregados 

populacionais de certa área do território nacional. 

É incontestável que o objecto da acção popular é a defesa dos chan-lados ínteresses 

difusos. 

Tais interesses distinguem-se dos interesses individuais, dos públicos e dos 

colectivos, considerando o seu campo de incidéncia. Assirri, enquanto o ínteresse individual 

é um interesse específico de um individuo (direito subjectivo de um individuo), o interesse 

público pode ser entendido como o interesse próprio do Estado e dos demais entes 

territoriais e o interesse colectivo como um interesse particular comum a certos grupos e 

categorias de pessoas, o interesse difuso é perspectivado como «a refracção em cada 

indivíduo de interesses uzútídos da comurúdade, global e complc)civamente considemdo»'.' 

Estes éltirnos (interesses difusos) não possuem um único titular, nias u= 

pluralidade de titulares; ao contrário, ao passo que a títulalidade dos interesses colectivos 

encontra-se deterraínada ou circunscrita, ainda que apenas em funçào de uma deten-ninada 

situaçào de facto. 

Num profundo estudo sobre o tema em anáfise - Intexesses Difusos e I-Cgitimidade 

Processual, in Revista do Mrústério Público, Direitos Fundamentais do Cidadão - Da Lei À 

Realidade - III Congresso do MP - 1990 - Cademo n. 5, pág. 223 e ss. - o Dr. João Correia, 

depois de defirár interesses difusos Ç são aqueles inferesses ou sÍiüaf~esju?ídiws queperte#cem e-ox a 

mesma identidade, a umapll~rakdade,  de su geitos, determinável ou indetemináwl, eventualmente uifmã, 

mais ou memns esinitamenle com upia colectividade e que tim por objecto bens não susceptíveís de 

apropria~ão exclusiva"), chega me-smo a clucidar que- hí quem defenda que os interesses 

difusos não têm portador e, por isso mesmo, Giannitú afi= que "no dia em que o 

interesse difuso encontrar um portador, torna-se colectivo", demonstra que 2 acção 

popular, consagrada no art. 52` da Constituíção, não está regulamentada e diz rnesnio que 

os instrumentos judiciais adequados para intervir judicialmente não cidstem e, bem pelo 

contàrio, desaconselham qualquer aventura processual. 

Assirri, é o facto de a acção popular visara tutela dos interesses difusos que )ustific2 

o alargamento èa legitirnidade processual activa a todos os cidadãos (no gozo dos seus 

direitos civis e políticos), na precisa medida em que tais interesses são supra -individuais, 

1 CO= CANOTILI-10 / VITAL MOREIRA, in Constituição da República Portuguesa Anotada, VoL 1, 
4' Ed. revista, Coirnbm Editora, 2007, pg. 698. 
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pertencem a todos, «correspondern, a um interesse juiídico reconhecido e tutelado, cuja 

titulatidade pertence a todos e a cad-à um dos rnembros de uma comunidade ou grupo, mas 
2 não são susceptíveis de'apropriação individual por qualquer um desses membroS» . Logo ~ 

reconhece--se aos «cidadãos uti cives e não uti s~, o direito de promove-r, individual ou 

associadamente, a defesa de tais interesses» 3  

Para além dos interesses difusoi -  (que são os radicados na própria colectividade, deles 

sendo titular, afinal, uma pluralidade indefinida de sujeitos, reportando-se a bens por 

natureza indivisíveis e insusceptíveis de apropriação individuaD caern também no âmbito da 

acção popular outros interesses, designadarnente os denorrúnados ínteresses individuais 

bomagéneos de que s~ o titiflares difefentes sujeitos os quais, para sua protecção, reclamam 

uma providência jurisdicional de conteúdo idêntico e cuja decisão depende da apreciação 

de unu úriica questão de facto ou de direito. 

—No tocante àqueles direitos individuais hotnogéneos, muito emboia 2 lei atribua 

legitiriúdade processual às pessoas singulaKes para intentarem a acção popular, os direitos 

tutelados deverio ter objectivarnente um c2rácter comunitário, isto é, um valof pluri-

subjectivo e os interesses subiacerites a tais acções deverão assuniir um cunho mefa-

j"&vidual,  pois é necessário que o interesse comum seja suficientemente difuso e geral para 

não se identificar com os interesses pessoais e di-rectos em que assenta em regra a 

legiúnúdade e a titularidade do direito da acção judicial." -C£ Ac. do ST de 20/10/2005, 

jusNet 7448/2005. 

Em sutna, a acção popu12r visa a tutela de interesses difusos, no entanto, nas acções 

para a defesa de interesses difusos podem estar presentes intetesses públicos ou interesse 

indíviduais homogéneos. 

Todavia, a defesa deste tipo de interesses apenas será adniissível qu-alido, 

concorrútantemente, esteja em causa a protecção de interesses difusos (Neste sentido, cfr. 

Sérvulo Correia Direito do Contencioso Adn -iinistrativo I, 1,ex, Ijsboa, 2005, p. 654). 

:! MIGUEL TEIXEIPLA DE SOUSA in A Legitânidade Popular na Tutela dos Interesses Difusos, I£X, 
IÁsbQa, 2003, pág. 28. 
3 CoNíFS CANOTILHO / VITAL MOREIRA, ia ob. dt., pg. 698 
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Esta questão é aliás exaustivamente tratada pela jurisprudência, que afi= 

unanimemente que, apenas é legítimo o recurso à acção popular quando a acção tem na sua 

base a defesa de um interesse público geral, devendo os direitos em causa ter uma 

dimensão comunit~ria (a título de mero exemplo, apontamos o Acórdão do Supremo 

Tribunal de Justiça, profefído em 3 de Fevereiro de 2003, no âmbito do processo n.o 

05/2578 e o Acórdão do Tribunal da Relação de IÁsboa, proferido em 5 de juriho de 2008, 

no âmbito do Processo n.* 2927/2008-7, acessíveis em www.dgsi.pt). 

Ainda neste segmento, Rui Medeiros refere que "por definição, a acção popular 

não pode ser exercida para defesa de interesses exclusivamente pessoais" (cfr. 

"Algumas notas sobre os interesses difusos, o procedirnento e o processo", in Estudos em 

Memória do Professor Doutorjoão Castro Mendes, Lex, Lisboa, 1995, p. 651). 

Assim, é o carácte-r pessoal do interesse que distingue a impugnação a título 

individual do direito de acção popular. 0 interesse é pessoal quando o interessado 

particular powL retirar para si próprio unu utilidade concreta na anulação do acto 

impugnado, embora esse rnesmo interesse possa ser cornurn a urn conjunto de pessoas ou a 

pessoas difuenciadas (v.g., a impugn-açâo de acto de classificação final de um concurso em 

relação aos candidatos que ficaram posicionados nurna situação infeiior e assim arredados 

da possibilidade de sezem provídos no lugar posto a concurso. 

0 interesse deixa de ser pessoal quando é da colectividade em geral ou de uma 

comunidade inteira (interesse difuso) ou de certos grupos ou categorias organiz2dos de 

cidadãos (interesse colectivo)'». 

No caso vertente, o Autor, para além de ffio invocar a qualidade de adorpoptílar ou 

sequer as nom-ias que regern sobre a legitimidade difusa, na Petição Inicial (à luz da qual 

deve ser afedda a legitiniídade processual, tendo em conta o pedido concretamente 

forrnulâdo e a causa de pedir tal como é configurada pelo Autor), não fez qu21quer 

referência aos efeitos do acto sindicado, na invo-cada saúde pública, pelo que o presente 

processo considerou-se intentado nos termos gerais, sendo certo que a qualíficação de um 

processo como interposto no exercício da acção popular, para além de relev2r para efeitos 

de detemúnação da legitiriúdade activa, releva, ainda, para efeitos da respectiva trarnitação. 

4  Mírio Aroso de.Almeida e Cados Alberto Fernandes Cadflh2 i" "Comentário ao Código de 

Processo nos Tjibunais Administrativos% Altnedina, 2005, págs. 280 e seguintes. 
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É que, a ren-~ ssão efectuada no n." 2, do artigo 9.'1  do C.P.T.A. para os "termos 

pmvistos lia lei", para além de dever considerqr-se efectu-ada para as no=s que regem sobre 

a legíúliúdade <cimpessoal ou sociab>, vertidas nos artigos 2.' e 3.', da Leí n.' 83/95, de 31 

de Agosto (sem prejuízo do disposto em outros diplomas que contêm previsão específica 

sobre a m-atétia), deve, tambéni, considerar-se feita para 2s. especificidades processu-ais 

estabelecídas na mesma lei, devendo assim os processos intentados no exercício da acção 

popular seguira trarnitação prevista no Código de Processo nos Tribunais Adrliinistrativos 

para o me~o processual concretmnente utilizado, n-ias com as especificidades decorrentes da 

citada Lei n.' 83/95, de 31 de Agosto. 

Ou seja, independenternente do meio processual utilizado, quando esteja em causa 

o exeicício do direito de acção popular, aplica-se a dísciplina da legíúrrúdade popular e as 

especificidades processuais decorrentes da Lei 83/95, de 31 de Agosto - vg. Acárdão do 

Tribunal Central Adrninistrativo Sul na parte em que iefere «Por ex~gência daforfa da efiúítia 

subjectiva do caso jul ,gado nas aqffes popularrs, a qual se apresenta como eJicáciá itltra -par~es, islo é, 

apli4ível a lodos os que não exerfam o sett direilo de aulo <xcliír, ~o, excepto nos casos de improcedência por 

falia de provas e cie necessidade de lhe mmtrber um efeito adequado às ~ir.-unstándas p a do ,prií ri s 	mi-o 

pmsente - ariO 19", n'l da LAP, as normas dos af~'s M' e 15' da LAP, têm apúcap~o aos meior 

processuais cautelares sempre que est~a em causa a defesa de interesses difusos...» (cit. Acórd~o do 

Tribunal Central Administrativo Sul proferido no Processo n.* 02736/99, tn wlvlv d i. ) 

Est-a jurisprudência rnantém-se actual unrm vez que, conforme sublinhámos, a nova lei 

processual adrninistn, tiva não contém a disciplina da legitirnidade popular nem as 

especificidades processu2is que ela irnpõe à configuragão comum dos processos 

adtnirústrativos, remetendo no supra transcrito at-tigo 9.`, n.<> 2, para os "termos pnvii-tos na 

lei", renússão que deve considerar-se feita, tambérn, pata as especificidades processuais 

estAbelecidas na Lei n.' 83/95, de 31 de Agosto. 

In caxu, de todo o vertído na P. 1. é notório que o Autor actua em defesa de um 

interesse coledivo, defintido como um interesse particular comum a certo grupo ou categoria 

organizada de cidadãos, e que é referenciado a certos valores sócio-profissionais — 2 defesa 

dos interesses dos profissionais das terapêuticas não convencion2is — e não em defesa de 

um interesse difuso, para o qual o art.* 9' n.* 2 do C.P.T.A. lhe concederia legitin-~dade, o 
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que não se verifica na situação vertente, para o qual o art.' 9* n.' 2 do C.P.T-A. lhe 

concederia legitirnidade, o que não se verifica na situação vertente. 

Resulta do ar[.'73'n.' 2 do C.P.T.A. quea declaração de flegalidade da nornia —no 

caso vertente, da Portaria n.o 181/2014, de 12 de Setembro — sern força obrigatória geral, 

com efeitos circunscdtos ao caso concreto do Autor, pode ser requerida pelos interessados 

na respectiva declaração de ilegafidade (e/ou desaplicação), se a mesma for imediatamente 

operativ2, ou seja, se a norrria (no caso fubjudice, a visada Portaria) produzir efeitos 

imediâtamente na esfér2 itiiídica dos interessados, independenten-iente da prática de urn 

acto adrrúdstrativo de aplicação. 

Ora, nesta sede, resulta medianarnente claro que não estamos perante uraa Portaria 

imediatamente operativa e, nessa medida, não se vislumbra lesão dos interesses que o 

Autor pretende defender com a presente provídênci2, lesão essa que se traduz no cr-itério 

de legitánid-àde. 

Como esclarecem os supra reféridos Autores, in ob. cit., págs. 486/495: 0 =A 

umforxÍ!~vu o re ,gime processual da impu ,gwFào de normas, mas mantem a dwotoma entre mrmai- imedtalawnte 

operalivas e normas mediatamente operali ~w . No ~ wz, as nwmas produzem e fewtos Íwdratamente na 

e?lerajund= dor tnierescadof, mdeprndevlemetite da prál;ica de um ado admímrfrafim de apkafão, no regundo 

caso, a dLrap&a <geral e abxfracia das normas fd í wceplítel de operar or seus fitos atrads de ados 

adm,tzYralivos de aplica~ão a nIua~*s indixãuakt-das . A dulvifão opera quanto aos efeitos do pedido de 

deciaraião de ikgahWade. 

Tratando-se de uma norma ime&atamente operativa, o kado poderá, desde lo <go, jormular o pedido de 

&&rafão de tk ,gaúdade, «as os efatos da deasão_lu&=1,rão anwnsmios aostu caso conorto . Nerses termos, a 

deaxão não delffnúna a eá,~ão da norma da ordemjurídica, mw apew a sua ~kaf& à atuafã4 iub 

j-,üct, pod" -nfinuar a ser -pücaA no f-turo, pela A dmi,&Irap7a Tem, pois,  apetw n akaw de impedir que 

a mrma tkgalpossa ser apücada ao iniemi-ado . 

No que com=e às normas mediatamente optrativas, e dado que elas se não prodam, defirma &recta, na 

esfffa juddica dos ddadàos, mas apenw por tw de um acio indiv~dual e conmto, a formulaijo do pedidn de 

deciar-fão de degandade -- fori- ú-gal— gera4 por um ksado ou potenaal ksado, conduX a rúwmaíão da 

norffm da 4rdem jurídica, mas está d~enio de for ocomdo já a desapkcafjo da norma, com fundamenfo em 

ikgaúdade, em trés cazx contreios . Dem notar-se, no etitanto, que a aríwnstánaa de ~a normaser mediatamente 

op,eratt- ião,,-,pede que s_ça igual-ente ob .lecio de — pedido de declarafão de ilegaMade nam júuto eqa amnes 0 

que sucede í que tal tiorma poderá ser impu ,gwda direciammte, ind«ndentemide da prátuv de um acio de 
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apkafão, mas com efettor arm&=tos ao,  caso coNcreto, ao pasi-o que o pedído de declarafão de tkgakdade comforfa 

obrigatórig geral, quaffdo apresentadopor jimplespartimlares, terá sempre depreencher o 

prerjuposio pretisia no n.' 1 : ou s~a, depende da ocorrêncía, medzanie deci;àojudt4ia ~ de trés casos concrefof de 

des4p§cafio . É esie o zWco senlido úZil da rei-salva contida no segmento tizaal do ri.' 2 (Semproko do diiposto 

tio númem anl«-ior). 

Uma quefiWo qut cabe ainda diluíidar í a de saber se o caráaer imediata ou medíaiameitte operativo, para o efeíto de,  

pder ser admltd,2 a mpu gnaFão direcia de u~ norma, mediante o ~ de d&ík951tcaião ao caso conffelo, se deve 

reporiar ao re gulamentoglobahnente coiLríderado oií apenas a uma iiorma e~ca qiít nck se inclua 

A nosso ver, o ob .lecto do procesio de iftwpugna~ão de normar, como resulta da áteralidade do artigo 72. ', í 

qualquer norma admtmstraliva que se inc&a num diploma de naturg(a reguiamentar, pelo que o quaáficativo de 

imediata ou mediala operalividade de qiíe depende a ffcolba do meioprocessual a adoptar reporia -se necessariamente 

à orma e nio ao re ,gulamento conúdffado no seu fado 	A norma esloula dois toos de pressuposloi - 

procesmair : um relativo às partes (k <gitiomdade activa) e outro relaltw ao prvcesso (exigêwa de lrés casas concretos de 

remra de- ap&-afão da norma por um iribunal ou, noutroç wos, o carácter imediatamewte operativo da norma) . A 

le ,gíúmidade activa í ir~miheada ao Affi, ao ksado oii a um potenmIkxado com a aplwaião da norma e às pessoas 

ou enlidades que possam intemr na defesa de intereises dtfwos . 

No que que se ref" aos particularef, o criríno de kgztzmidade í defintdo ewfunfão da kão ou da ameap 

de kão de direitor ou interesses /e ,galmente profeggidos Quando pretenda obter uma declarafão~ de tk gaúdade 

mmforía oin gatória geral, i interersado poderá invocar, coorme os wws, a ksão ou a ameafa dt lefão de direittv 

ojí interessw baterá lesão se a normafor imtdiatamente operativa ou, sendo mediatamente operat~a, o interessadd 

tiver sidalá j~~eÍIo passívo de uma ejtatwfão cvncreta adaptada com base Piessa norma; hamrá jztgpks ameafa de 

ksão se, sendo a norma medwtamente tperativa, xe tornar pret*íwi que o parlicular venha a ser deslinatáno de um 

acio ailpúnístrativo de ap,6cafão . Ao contrário, fratando-se de uma norma imediitamente ~peraIiva, o particular, 

~ prelenda unicamente obler a desapácafão da uorma com efeilos arcunsuitos ao seu caso, invoca a lesão de 

direiks ou ini~ses que rerulta dofxlo de os efeilos da norma sepr,~edarem directammie nasua Orajurídia. 

se compreende que o kgulador tenha adoptado uma diftrente teminolo 	ormulaFão dos n *s I e gia "af 

2 do arI~o 73.' ; em relafào aos pedidos de declarafão de ik gaurdadecoxforg obiigatóriageral, a qm se 

rfre d n ., 1, a kgitimídade í al~ibuída a quem sga pr~údicaào pela apúcafã4 da nnrma oupossaprevzdvehwjte 

vir a ri-k em momegio próximo, dand"e asum tobertura à porob;hdade de estar em caiisa uma mera ameafa de 

ksão; nos peaidos de desap&afão, prevúlos no n .' 2, a kí confere ersa mesma kgifimidade apenas ao ksado, 

pr~ndi que, fratando se de Normas imediatamente operafivas, úidca caso em que esse pedido de desap£c<ifão pode 

ter luSar, ocorre sempre uma lerão. ( .. ) 

0 se 	ex tia 	e cui e &aF da gundo pressuposio procefsual refere-se à igin de trê£ rasos conmlos d re a d ap ão 

norma por um inbunal ou à natureka imediatammfe aperafwa da norma. Eslando em cauja a deciarafão de 
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tk ,gaMade o-foría obri 	 r 	e rs ,gatória <gera~ a f-mukjo do pedido depende nwesranam.?We da p áia ocorr&da d 1 

caios concretos de desapácafao mediante deasãoludtczal (salvo se o wlpu ,gizantejor o W) Se se iraTar de umpedido 

de duapáraFão com ~reitos arcunsmios ao caffi concreto, já zã~o é eMível Wc reqi&ito, mas, em contrapartida, o 

processo rdpoderá pross«uirse a norma i«pugnadafor suscePtímIdeprodw: ~ir efeitox imediatos. A condifão impoxta 

no n .' Ijust0ca-sepor ra! ~~es deseguranfajurúdica e prende-se com os etios er mn da asão aa  ef 	ga a es de judi 4 

wa í de dxIarafio de tkgaWado coxfoqa obrigat&ia geral É impirada na solufão consa ra a, w ariíffl 281 .g d 

n. * 3, da CRP, no domímo dafura~7,arão da constitutiotial idade daf kix. " 

Ora, de- unia leitura atenta da P. L, bem como da al. B) da f-actualidade assente, 

resulta que a classificação atribuída ao Profissionais de Terapêuticas Não Convencionais 

depende sempfe de uma avaliaç ~o a efectu-ar pelo Grupo de Trabalho de Avaliação 

Curúcular dos Profissionais de Terapêuticas Não convenciotiais (doravante, Grupo de 

Trabalho), ainda que tendo em conta os critérios definidos na Portaria ora sindicada. 

Pelo que, a aplicação da visada Portaria não é imediata, insere-se, antes, no ânibito 

de um procedimento adnúnistrativo, dependente de um acto adnúrústrativo de avaliação, 

que em ffinção da (in)observância dos respectivos critérios, cuLnúna na concessão (ou não) 

da cédula profissional provisória. 

Não sendo imediatamente operativa, na senda dos citados Autores, a Portaria ora 

sindicada não projecta qualquer lesão de direitos ou interesses que o Autor pretende 

defender corn a presente instância cautelar e, nessa medida, carece o mesmo de 

legitítnidade para a presente acção. 

Com efeito, como decidido pelo Venerando Tdbunal Central Adrninistrativo Sul, 

no âmbito do rec. 12075/15, de 11/06/2015, "a Poriayia em causa — a Poriaría R. ` 18112014, 

de 12 de Setembro-mmo consta do seupreámbulo, dei-úna -se a re ula e tar o gi e co ú o ari. * 19' ,g m n 	re m n do n 

da 1--i ti.' 7112013, de 219, de atrilvúFão de ddulaprofisjional ou de ddula profilsSionaiprovisória aor 

terapeulas que, à data da reipediva efftrada em vi ,gôr, se encontram a exemer aiúvidade em alguma da£ 

áreas de terapluticas não convendonais a que se reftre  o ar2~ ' Y e, não tendo o wrmTondente grau de 

licendado nitma desira áreas, possam wttdidatar-se à a1~ibuip~o de ddulaprofisjional, diploma que por sua 

ve!C se desliffou a mgulametitar a L~-i n.' 4512003, de 22108, que estabeleceu o enquadramento da 

a£úvidade e do exerdao dos prefíssiotiais que aplicam as ferapêutiúzs não convencionais, tal como 

amnpuniura, homeopaÜa, ôsteopalia, naturopaúa,filoterapia e quiropra-xia. 
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Trata-se, poix, de um ado normalivo emanadopelar órgãos ou autotidadescompetenles no exerddo 

dajunfio administrativa, com valor infra-le<gal ('Règu1amenfa?-'~, que se destina à aplicapio dax Leis n. 

4512003 e 7112013 e nJo, de um ado adminisiraúvo. 

Como tal, este regulameNto caracteri.Za -se wmo norma geral (com destinatáiios determinados, ou 

s5~a, o uffiverso dos lerapeulas qtíe, à data da eftlmda ew vi gorda L--i ft. ' 7112013, se encettiravam a 

exermr a actividade em algumas das áreas de terapéutiws tião cotivetidonais) e abstracta (apliaível a 

situaf6es de vida indeterminadas) e de exemfão pemanente rvigênda sutessiva') e disún gue-se do acto 

admini.riralim emsevitído estfizo, na medtda em que esteposrui derfinatáfios tndividuali.Zados ep"tende 

regular uma situafão concrecta da vida. 

Porouiro lado, o regulamenio é— oupode ser-em regra, mediatametffc olí indirectamente operativo: 

os stus Oitos, desi ,,onadameitte na medida em qite regulam a actuaj~úo adminixtraüva, produzem-se ,  na 

esferajuiídica dos destinatários através de actos concretos de aplicaião, administrativos oujudidais. 

Exirte,ii,poríx, regulamentos directamente oit imediatamente aperalivos, queprodu.Zem os seits 

efeitos dircítdmente na esferajurídica dos destinalá?ior, bastando que apessoapreencha em concrrto os 

requisitosftxades abstracfamewe na noma — como, por exemplo, os re ,gula,,,Yentos queproíbem (Óbrgap~o 

iiimndidonal de abstenfão ou de rentínda a comportamento) ?u impõem (ôbligaião de comporramento de 

acto vínmlado) cotidiítas expecífwas apessoas determinadas, bem como os que dezerminam ou mo4ificam um 

determinado estatulo (depessoas ou coisas) otí os quefixam o asto de um bem oií servip (Iarifas, taxas, 

propinas). 

Se relativamente à L£i n. ' 7112013podemos afirmartratar-se de tím re gulamento (embora sob a 

fora de lei) directa ou imediatamente operativo, já no tocanie à portoría mja dedarapio de nlílidade e 

anuIap~o i-epelido"a, os reipedivaí efeitor só seproàu: ~r« na esferajítrídíca ox desfi#&ár7~s apwéf de acãr 

conmtos de apIteaFão de naIüre ~Za administrativa. 

Com efeito, omo demm do art. * l' da Portaria n. " 181120 14 -tendo em vista ngulamentar o 

,gimetvn.rtantedoarf.'19'dal-ein.'7112013, de219-~ec ~ado, noámbitodaAminiftwFã4Central 

do Sistema de Saúde, LP. ~4CSS), o Gmpo de Trabalho deAvaliqão Cui7imiar dos ProfIssionais das 

Terapêutiras não Convettdnais, com o objedvo de prooder à apmdafão mnicular da documenlafão 

etiviada pelos profissionais que á data da entrada em vigor da mendo.,iada ki se eiicontravam a exen-er 

aeúvidade em a~uma das terapêutims não convenáonais, compe&do-lhe, nomeadameffte, emitirparecerqm 

informe a dedsãopara a atdbuip~o de ddulaprofissionalou seforo caso, atribuip~o de cédulaprofi-rsional 

provisória ou não airibuifão de ddula profz"ional (~fr art. *x 1 * e 3 * da Por-taria n.' 18112014, de 
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12109), competiitdo-lh e,  ainda na apredafão curyicular que «ectiía, ava11~r0XcriZérios definidos na tabela 

constante do n.' I do a d.'4` e a1>~buir a ívmsp o ndente dassificaFão. " 

Do exposto, decorre que os efeitos das nonms cuja declaração de nulidade e 

anulação ora se requerem é produzida na esfera jurídica dos destinatários, através de âctos 

concretos de aplícação de natureza adriiinistrativa, levados a cabo pelo Gtupo de Trabalho 

de Avahação Curiictilar dos Profissionais das Terapêuticas não Convencionais e pela 

Administração Central do Sistema de Saúde I.P. (ACSS), no âmbíto do concreto 

procedimento a que alude o 2rt.' 19' da Lei n.' 71/2013, de 2/9. 

Ora, o art.' 73' n.' 2 do C.P.T.A., como supra expendido, reconhece legitimidade às 

pessoas e entidades previstas no art.' 9' n.' 2 do mesmo diploma legal para obter a 

desapIicação da nomia, cuj os efeitos se produzam imediata=nte, sem dependência de um 

acto adminístrativo ou jurisdicional de aplicação, ou seja, reconhece legitimidade para 

requererem a declaração de ilegalidade da nonna sem força obrigatória geral e, portanto, 

corn efeitos circunscritos ao caso concreto. 

0 que não é o caso vertente, como supra expendido. 

Por outro lado, exceptuados os casos em que o pedido é formulado pelo Mimistério 

Púbhco, a dec1ara ~âo de ilegalidade com força obtigatória geral, i.c., com efeitos "era ,g 

omne?' na ordem julídica geral, só pode ser pedida por quem tenha sido prejudicado pela 

aphcação da nornia ou possa previsivelmente vir a sê-lo em momento próllimo, se a 

aplicação da norma já tiver sido recusada por qualquer tribunal, em três casos concretos 

com fundamento na sua ilegalidade. Pelo que, o defeámento do pedido de declaração com 

força obrigatória geral sempre dependerá da ocorrência de três casos concretos de recusa 

de aplicação. 

In casid, embora o Autor não o diga expressamente, face ao modo como identifica o 

pedido — a declqração de nulidade e a anulaçio da Portaria n-' 181/2014 de 12 de Setembro 

— é manifesto que o Autor pretende que, nos presentes autos, o Tribunal declare a 

ilegafidade dis normas da referida Portaria, com força obdgatória geral. 

Ora, consideranclo que o pedido acima indicado foi formulado pelo Conse-lho 

Federativo dos Colégios Profissionais de Medicina Tradicional e não pelo Mrústério 

Púbhco, a peticionada declaração de ilegalidade com força obrigatóiia geral tinha que ter 
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necessariamente como pressuposto a invocagão de um prejuízo com a aplicação da(s) 

norma(s) ou pelo menos um prejuízo previsível em momento próximo, acrescido da 

dernonstração de que a aplicação da(s) mesma(s) já foi recusada por qualquer tribunal, em 

três casos concretos, com fundamento na sua ilegaüdade. 

Nada tendo o Autor invocado quanto à existência de prejuízos com a aplicação 

da(s) no£ma(s), concretos ou previsíveis, é n-iarúfesta a sua ilegitimidade, n2 modâlidade de 

falta de interesse ern agir. 

Finalinente, anota-se que em consequência da solução dada às questões 

concretamente conhecidas ficou prejudicado o conhccimento de outras questões, 	
1 

designadarnente, quanto á questão prévia da ilegitirrúdade passiva por falta de indicação dos 

Contra-Interessados, nos termos do art.' 608' n.' 2 do CPC, ex vi do art.' l' do C.P.T.A. 

III- Decisão 

Em face do exposto, não pode o processo prosseguir por procedência da excepção 

dilatória de ilegitin-údade activa, e assifn absolvo a Autoridade Dernandadz, Nfinistério 

Saúde. 

Sem custas, por isenção legal subjectiva (cfr. art.' 4" u.' 1, al. ~ do F—C.P.) 

Valor ~E 30. 000,01 (cfr. art-' 34' n.'s 1 e 2 do C.P.T. A) 

Registe e notifique. 

Lisboa, 14/03/2016 

A Juiz de Dire-i to, 

(sentença c12borada em suporte inf~Drmático, 2través de SITAF; segue fis. assimtura nos termos do 

disposto no á' 1 do art. 70  da Portaria à' 1417/2003, de 30/12) 

Proc n' 2921/14.4 BELSB (Agão Adm. Espe" de piretensSo conexa ciDrn actos administràtivo) 	26 



9 	c, 

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa 
- Folha de Assinaturas - 

IL1,1(ly li~ by F-1~. 
Elsa Serra 

S 
 AssinaWra) 
11: 1116.03.14 

(Assinatur 17:1628 GMT 
Reason: Não 

a) 	repudiação 
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