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Com mais de 20 anos de experiência no ensino da Medicina Chinesa, a UMC 

presidida pelo Dr. Pedro Choy, tem lutado de forma incansável pelo desenvolvimento 

da Acupunctura e da Medicina Tradicional Chinesa e pela formação de profissionais 

de sucesso nesta área. 

A UMC já formou centenas de profissionais em Portugal que atualmente já obtiveram 

cédulas profissionais, definitivas ou provisórias, ao abrigo da lei 71/2013.

A Lei 71/2013  tem por objetivo regulamentar a atividade das Terapias Não Convencionais 

(TNCs), nomeadamente da Acupunctura e da Medicina Tradicional Chinesa. Esta 

Lei ainda não se encontra totalmente finalizada no que respeita à adequação das 

escolas não superiores desta área, no ensino superior, apesar dos esforços que 

todos os intervenientes deste setor têm desempenhado.

A UMC continua hoje a participar ativamente na finalização da regulamentação da 

mesma, apelando para uma legislação respeitadora do direito dessas disciplinas 

milenares bem como de todos os interesses dos estudantes e diplomados que 

escolheram a UMC para construir o seu futuro profissional.

Para mais informações sobre este assunto, visite o nosso site e siga a nossa 

página de Facebook!

LISBOA
Rua Eça de Queirós, Nº 16 B, 1º Andar,
1050 - 096 Lisboa (GPS N38° 43.6074’, W009° 8.8734’)

Telef.: +351 213 555 006 | Fax : +351 213 152 269

Telem. + 351 963 620 584 | 961 756 355

E-mail.: geral@umc.pt

Clínicas Escola UMC:

CLÍNICA ESCOLA LISBOA

Rua Duque de Palmela, nº 25 - 4º andar, 1250-097 Lisboa
(GPS N38°43’23.8” W9°08’59.3”)

Telef.: +351 213 520 115

CLÍNICA ESCOLA COIMBRA 

Rua Virgílio Correia, Lt7 – Loja 17, 3000 - 413 Coimbra
(GPS N40°12’54.6” W8°25’04.7”)

Telef.: +351 239 821 501

CLÍNICA ESCOLA PORTO 

Rua Ciríaco Cardoso, n.º 231, 4150 - 213 Porto
(GPS N41°9’31.82” W8°39’01.44”)
Telef.: +351 226 003 190

Quem somos?

Principais Protocolos e Parcerias

Cursos de 
Medicina 
Tradicional
Chinesa

Contactos

Aprenda sob a Orientação 
do Dr. Pedro Choy



Centro de Formações e Eventos
A UMC dedica-se à formação contínua dos finalistas e profissionais em exercício e organiza 
anualmente formações propícias ao enriquecimento curricular e à evolução clínica 

Clínicas Escola UMC

Curso de Medicina Tradicional Chinesa 
Duplo Diploma

Curso de Medicina Tradicional Chinesa - Pós Laboral

Duração: 4 anos
Horário: Pós-laboral (fim-de-semana)
Local: Lisboa, Porto e Coimbra 
Especificidades: Apoio pedagógico via tutorias, aulas virtuais, aulas mensais em 
clínica escola e acesso a estágio hospitalar na China.

Requisitos: 12º Ano ou equivalente e disponibilidade aos fins de semana.
Se pretende mais informações sobre este curso, solicite esclarecimentos adicionais 
através do e-mail: sga.cmcaf@umc.pt

Duração: 4 anos + 1 ano
Horário: diurno e noturno(1)

Local: Lisboa (com permanência facultativa de um semestre académico em ChengDu - China) 
Especificidades: Este curso matricula em simultâneo os estudantes na Universidade 
de MTC ChengDu, onde podem obter o diploma de Bachelor degree of TCM Doctor, 
diploma reconhecido pelo Ministério da Educação da R. P. da China, desde que obtido 
aproveitamento no semestre académico organizado nesta Universidade, no 5ºano do 
curso conforme os requisitos da Universidade de ChengDu.

Requisitos: 12º Ano ou equivalente
Se pretende mais informações sobre este curso, solicite esclarecimentos adicionais 
através do e-mail: sga.cmtc@umc.pt

(1) Nota: condicionado a um número mínimo de inscrições

Ensino presencial

Curso Medicina Tradicional Chinesa - B-learning

Outros Cursos

A UMC optou pelo Moodle para desenvolver a sua plataforma de Ensino à Distância 
e construir a sua oferta de cursos online.
Os e-estudantes UMC têm acesso ao ensino teórico na integra da Medicina Tradicional 
Chinesa, Acupunctura e Fitoterapia nesta plataforma, com acesso a fóruns, tutórias, 
infografias e webinars, que já demonstraram as suas grandes virtudes pedagógicas. 
Essas matérias são complementadas com momentos de contacto direto, para as 
avaliações, e para a aprendizagem técnica da Acupunctura e outras terapêuticas 
da Medicina Tradicional Chinesa, quer nas Clinicas Escolas UMC, quer em aulas 
pontuais : Essas aulas pontuais são devidamente calendarizadas no inicio do ano 
letivo, a fim de minimizar o impacto custo/deslocação.

A UMC está a estender a sua oferta formativa para o estrangeiro com programas 
internacionais. Para mais informações contacte-nos através de: geral@umc.pt

Duração: 4 anos
Local:  Salas virtuais no Moodle; momentos de Avaliação em Lisboa, momentos de 
aulas práticas em Lisboa, Porto ou Coimbra consoante escolha do e-estudante.
Horário: N/A 
Especificidades: Blended-learning (sistema misto que combina o ensino e-learning 
com momentos presenciais), tutorias e acompanhamento permanente, acesso  
a Estágio Hospitalar na China, em média 1 ou 2 momentos presenciais por ano.
Requisitos: 12ºano ou equivalente; acesso a internet, webcam e conhecimento  de 
informática na ótica do utilizador.
Se pretende mais informações sobre este curso, solicite esclarecimentos adicionais 
através do e-mail: sga.online@umc.pt

Ensino online
Atualmente dispomos da seguinte oferta:

•   Acupunctura Estética
•   Os Clássicos da Medicina Chinesa
•   Dietética Chinesa (ONLINE)
•   Ventosaterapia 
•   Pulsologia
•   Tui Na Terapêutico
•   Língua Chinesa - Conversação em Mandarim (aberto ao público em geral)
•   Práticas Complementares de Acupunctura (nas Clínicas Escola UMC)
•   Práticas Complementares de Tui Na (nas Clínicas Escola UMC)
•   PsicoNeuroAcupunctura™
•   Massagem - Tui Na (aberto ao público em geral)
•   Massagem - Shiatsu (aberto ao público em geral)

•   Aulas de TaiJiQuan e Qi Gong (aberto ao publico em geral)
•   Aulas de Yoga (aberto ao publico em geral)

•   Anatomo-Fisiologia
•   Língua e Cultura Chinesa (aberto ao publico em geral)

•   Estagio hospitalar no Hospital Universitário de ChengDu (China)

Se pretende mais informações sobre as próximas formações e eventos, envie-nos um 
e-mail para: formacoes@umc.pt ou visite o nosso site!

As formações podem ser presenciais ou online 
e são calendarizadas ao longo de todo o ano

Situadas em Lisboa, Porto e Coimbra, as Clínicas Escola UMC são supervisionadas por docentes 
da UMC. Acolhem pacientes com todo o tipo de quadros clínicos e consistem numa oportunidade 
única para muitas pessoas beneficiarem das mais-valias terapêuticas da Acupunctura e da 

Centro de Estudos Avançados em Acupunctura e Medicina Tradicional Chinesa
Teoria Fundamental de Medicina Tradicional Chinesa, Acupunctura, Fitoterapia, Diétética, Tui Na, Qi Gong e Ciências Básicas da saúde: 3 modalidades de cursos*  
em Acupunctura e Medicina Tradicional Chinesa. Escolha a que mais se adequa a si! 
*Sem reconhecimento em Portugal por continuar incompleta a regulamentação da lei 71/2013 na área.
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Medicina Tradicional Chinesa. Simultaneamente, as Clínicas Escola são o local ideal para os estudantes poderem 
observar e praticar a Medicina Tradicional Chinesa com toda a segurança e gradualmente ganharem a experiên-
cia e autonomia clínica necessária à atividade profissional. A Prática Clínica nas Clínicas Escola fazem parte  

de todos os percursos académicos dos estudantes UMC. Também existem formações práticas complemen-
tares organizadas nas Clínicas Escola pelo Centro de Formação e Eventos abertas a outro tipo de estudantes.

NOVA EDIÇÃO


