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BEM-VINDO AO IPN

O IPN é a maior escola nacional a fazer formação em Medicina Natural desde 1999, 
nas suas várias vertentes: formativa em sala de aula, em contexto real de trabalho, 
com clínicas próprias, distribuídas por Lisboa, Coimbra, Porto e Braga e com índice 
de empregabilidade de mais de 90%. 

O investimento em formação teórica e prática, clínica e investigação são as gran-
des linhas do projecto IPN e que continuaremos a defender.

O nosso maior objetivo é o de criar orgulho em quem usufrui do nome do IPN:  os 
nossos professores, os nossos alunos e os nossos colaboradores. 

VOLTAR AO ÍNDICE
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Porquê o Instituto Português 
de Naturologia (IPN)?
Somos uma Instituição:

> com 18 anos de experiência formativa na Medicina Natural;

> acreditada e certificada pela DGERT, há mais de 10 anos;

> com formação especializada em todas as áreas da Medicina 
    Natural;

> vocacionada para o desenvolvimento do conhecimento e da investiga-
ção em Medicina Natural;

> com elevado nível de empregabilidade dos nossos alunos, com criação 
de mecanismos próprios de colocação no mercado de trabalho;

> com o sistema de ensino à distância na modalidade de B-LEARNING. 
Aprenda onde estiver! Quando quiser!

> com dimensão nacional e com extensão em Espanha, através da nossa 
escola, Escuela Superior de Técnicas Parasanitárias (ESTP), com pó-
los em Madrid, Barcelona, Léon, Corunha, Vigo, Salamanca, Oviedo, 
Valladolid;

VOLTAR AO ÍNDICE
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> com extensão protocolar com a ESTP em matéria de relação com a 

Escola Internacional da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa, 

de Beijing e com o Centro Internacional de Exames da Medicina Tradi-

cional Chinesa da República Popular da China, integrada na WFCMS 

(Federação Mundial da Medicina Chinesa) e na OMS;

> com instalações próprias de qualidade, nas zonas mais centrais das 

maiores cidades nacionais;

> com clínicas próprias do IPN, onde os alunos estagiam e praticam em 

contexto real de trabalho;

> com possibilidade de pós graduação na China, nas áreas da Medicina 

Chinesa com diplomas da Escola Internacional da Universidade de MTC 

de Beijing (Massagem, Acupunctura e Moxibustão, Monitor de Qi Gong, 

Estética Clínica Oriental, Exame Internacional conducente ao título de 

licenciado em Acupunctura, Estágio em Hospitais).

VOLTAR AO ÍNDICE



em 1999 é fundado o Instituto Português de Naturologia (IPN) como 

entidade formadora na área da Medicina Natural, tendo a sua apresentação pública 

na Didáctica, em Maio, na Exponor, Porto. O IPN surge inserido numa estrutura 

mais ampla  a SEMT - SOCIEDADE EUROPEIA de MEDICINAS TRA-

DICIONAIS, sua entidade instituidora e mantenedora.  É apresentado, publica-

mente, o Projecto IPN, como um projecto inovador na área da saúde natural com o 

início dos cursos de Medicina Chinesa, Naturopatia, e Toque Terapêutico. Logo se 

celebrou o protocolo com a Escuela Superior de Técnicas Parasanitárias (ESTP) 

e Associação Médica Chinesa e, de imediato, se procedeu à abertura da primeira 

Clínica IPN: Centro Hipócrates de Terapias Naturais.

em 2000 procede-se à abertura da segunda clínica IPN: Foz Vital- Clínica de 

Bioterapias e Longevidade. Foram definidos os quatro Departamentos na Estru-

tura IPN: Departamento de Ciências da Vida, Departamento da Medicina Chinesa, 

Departamento de Técnicas Manuais e Departamento de Estudos Especializados. 

Foi solicitado, junto do INOFOR, o reconhecimento como entidade formadora acre-

ditada. O IPN, atendendo que era a primeira entidade, nesta área, a solicitar a 

sua certificação, trabalhou em colaboração com o então INOFOR e delineou os 

requisitos essenciais para a certificação nesta área.

Nos anos seguintes abriram-se vários cursos e estreitaram-se as relações com 

entidades nacionais e estrangeiras.

em 2004 consolidaram-se protocolos: 

- celebração do protocolo com a UP ledger e formação em Terapia Sacro craniana 

da responsabilidade da Up Ledger.

- Celebração do protocolo com o Instituto de Formação Superior em Bioterapias e 

Homeopatia europeia.

- Celebração de protocolo com a Câmara do Porto, Escolas Superiores de Enferma-

gem, Juntas de Freguesia (de Nevogilde, por exemplo), no âmbito de prestação de 

serviços à comunidade, enquadrado no projeto de Responsabilidade Social.

- Protocolos com o INEM, o Club PT e outros.

- Realização do I CONGRESSO:  ENCONTRO DE SAÚDE, VITALIDADE E DES-

PORTO- MEDICINA NATURAL: O DESAFIO DO SÉC- XXI, em protocolo com a Câ-

mara Municipal de S. João Da Madeira, seguindo-se várias edições, posteriormente.

- Realização do HISPAMAS, em Madrid - I Congresso de Massagem, realizado em 

colaboração com a ESTP, onde estiveram mais de 700 pessoas.

em 2005 abre-se o pólo de Braga e em 2006 segue-se o de Ovar em protocolo 

com a Sta Casa da Misericórdia, com os cursos de Massagem, Medicina Chinesa, 

Auriculoterapia e Reflexologia. Posteriormente abre-se a terceira clínica IPN: Braga 

Vital- Clínica de Bioterapias e Longevidade.

em 2007 abertura do Pólo de Coimbra com cursos de Medicina Chinesa, Massa-

gem, Auriculoterapia, Shiatsu e Reflexoterapia e da quarta clínica IPN, em Ovar, 

em protocolo com a Santa Casa da Misericórdia. Realiza-se o IV CONGRESSO 

MedicinA nATURAl- A MedicinA nATURAl e O deSPORTO em protocolo com 

a Câmara Municipal de S. João Da Madeira. Realiza-se, ainda, o I CONGRESSO 

ibÉRicO de MedicinA nATURAl - A MedicinA nATURAl nOS cUidAdOS bÁ-

SICOS DE SAÚDE, na EXPONOR/NORMÉDICA AJUTEC 2007, em protocolo de 

colaboração com a Exponor.  Abertura da quinta clínica IPN em protocolo com as 

Clínicas Dr. Marcos Blood Diet Clinic.

em 2008 faz-se a abertura do pólo de Lisboa com cursos de Medicina Chinesa, 

Massagem, Auriculoterapia, Shiatsu e Reflexoterapia e da sexta clínica IPN: Arca 

D`Água - Clínica de Bioterapias e Longevidade e prepara-se a sétima Clínica IPN, 

em Coimbra: Coimbra Vital- Clínica de Bioterapias e Longevidade.

em 2009 fez-se a Expansão da Formação para a Empresa e para a Sociedade 

com o lançamento  do serviço IPN INCARE reforçando a  sua intervenção junto 

das empresas, proporcionando-lhes formação ou prestação de serviços de me-

dicina natural a custo muito reduzido, através do conceito, de empresa saudável 

(CARE ORGANIZACIONAL). Este projecto consiste em levar a formação IPN às 

necessidades da empresa, quer fazendo formação aos seus trabalhadores, quer 

prestando serviços de acordo com as suas necessidades. Realizou-se a Cerimónia 

de celebração do 10º aniversário do IPN. Fez-se o II CONGRESSO IBÉRICO DE 

MedicinA nATURAl - A MedicinA nATURAl nOS cUidAdOS bÁSicOS de 

SAÚDE, na EXPONOR e participou-se na FIL - Feira Internacional de Lisboa, com 

Congresso na área da Medicina Natural.

A NOSSA HISTÓRIA

QUEM SOMOS: UMA GRANDE ORGANIZAÇÃO
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em 2010 fez-se a expansão e diversificação das Formas de Ensino com a imple-
mentação do sistema de aprendizagem em regime B-learning. Esta modalidade 
de aprendizagem vai permitir que candidatos afastados dos pólos do IPN possam 
aceder à formação.
em 2011 foi o ano da consolidação e reforço da Investigação com a realização 
do iii cOngReSSO ibÉRicO de MedicinA nATURAl - A MedicinA nATURAl 
nOS cUidAdOS bÁSicOS de SAÚde, na eXPOnOR, em colaboração com a  
EXPONOR e abertura da oitava clínica IPN: Lisboa Vital - Clínica de Bioterapias e 
Longevidade.  Alteração da designação do Departamento de Estudos Especializa-
dos para Departamento de Pós Graduação e Investigação e criação de um novo 
Departamento - Departamento de Exercício Físico e Saúde, com cursos reconheci-
dos pelo IDP – Instituto do Desporto de Portugal, IP.
em 2012 há reforço da Investigação com lançamento de cursos de pós graduação, 
publicação de artigos e papers de investigação, realização de novos protocolos e 
criação de um novo Departamento: Departamento de Ciências da Consciência que 
visa abordar as áreas do equilíbrio emocional e espiritual. Desta forma, pretende-
mos que a nossa área formativa seja o mais abrangente em matéria de áreas que 
possam contribuir para o bem estar e a felicidade do indivíduo, na sua vertente 
terapeutica: o equilíbrio físico e emocional, na medida em que ambos se interagem, 
na busca da perfeita harmonia. É esse o nosso objetivo. 
em 2013 o IPN continuou a desenvolver e apurar a formação, criando novos 
cursos como Kinesiologia e outros. Participou em Exposições Nacionais e Inter-
nacionais, organizou em Outubro de 2013 com a ESTP, em Vigo, o HISPAMAS 
VIGO2013, e envolveu-se na discussão da Proposta de Lei nº 111, que visava alte-
rar a Lei nº 45/2003, de 22 de Agosto. Foi Co-fundadora da Federação Nacional de 
Escolas de MTCA- TNC, por escritura de 15 de Março de 2013. O IPN foi  um ele-
mento muito ativo no debate e nos trabalhos preparatórios da atual Lei nº 71/2013, 
de 2 de Setembro.
em Janeiro de 2014, os Profs. Doutores M. Manuela N. Costa Maia Silva e António 
Marcos foram indigitados pela  ACSS, junto do Ministro da Saúde, como elementos 
do Conselho Consultivo para a TNC, previsto nos arts. 17 e 18 da Lei nº 71/2013, 
de 2 de Setembro. Por Despacho nº 12337/2014, de 7 de outubro e ao abrigo do 
art.º 18 da Lei nº 71/2013, de 2 de setembro foram designados para integrar o Con-
selho Consultivo para as Terapêuticas não Convencionais. Já em 2014 iniciaram-se 
os cursos de Massagem Tradicional Tibetana – Ku-Nye, Astrologia, Consciência 
Alimentar, etc. 
Em 7 de junho de 2014 o IPN celebrou 15 anos de atividade formativa e clínica 
ao serviço da Medicina Natural, com um grande Jantar de Gala, onde estiveram 
presentes os colaboradores, professores, alunos e ex-alunos.  

em 2015 mantiveram-se as formações previstas. Em 6 de junho realizou-se o 
Jantar de Gala dos 10 anos do pólo de Braga. Em 5 de Junho foram publicados, 
alguns dos diplomas normativos que faltavam, relativos aos planos curriculares das 
Terapias Não Convencionais (TNC), nomeadamente os de Naturopatia, Fitoterapia, 
Osteopatia, Quiropráxia e Acupuntura. Ficaram por publicar os planos curriculares 
de Medicina Tradicional Chinesa e Homeopatia, bem como a legislação que prevê 
um regime de transição para adaptação das instituições que, neste momento, lecio-

nam as TNCs, nos termos do nº 6 do artº. 19 da Lei nº  71/2013, de 2 de setembro.
O conteúdo das portarias publicadas, transcreveu, de forma generalizada, as pro-
postas que foram apresentadas pela comissão indigitada para a regulamentação.
Relativamente aos pedidos de cédula e registo profissional, a ACSS disponibilizou, 
a 12 de junho, a plataforma para informática que permitiu o registo online dos pro-
fissionais.
Face a este circunstancialismo excecional reinante, o IPN decidiu manter abertas 
as  inscrições para o 1º ano de todos os cursos, mesmo os regulamentados (TNC), 
aguardando a publicação da legislação que prevê, nos termos do nº 6 do art 19 da 
Lei 71/2013 de 2 de setembro, um período de adaptação até 5 anos às instituições 
que lecionam, neste momento, as TNCs. O IPN fará todos os ajustes que forem 
necessários para cumprimento da legislação que sair.
Entretanto foram abertos novos cursos de menor duração, para dar resposta às 
solicitações: Ciências Naturopáticas, Dieta e Gastronomia  Mediterânica, Cozinha 
natural, etc.

Foi celebrado um Acordo de Cooperação Académica entre o IPN - Instituto Portu-
guês de Naturologia e a UFP- Universidade Fernando Pessoa - Escola Superior 
de Saúde, para a definição das linhas estratégicas a nível pedagógico, científico e 
clínico, das licenciaturas em TNC.

O iPn, em 2016, tem desenvolvido novas formações, nomeadamente no âmbito 
da Cozinha Natural, aproveitamento do desperdício alimentar, hortas verticais, etc.  
De salientar, ainda, a realização da formação em Kinesiologia Emocional, Massa-
gem Indiana e  Elaboração de sabões, entre outras.

No seguimento do projeto educativo do IPN, assente na responsabilidade social e 
comunitária, defendendo o empenho de todos, individual ou coletivamente, numa 
saúde pelos meios naturais, foi alargado o âmbito da formação a áreas que, to-
dos nós, consideramos como essenciais intervir: as crianças, os jovens e os mais 
fragilizados, nomeadamente pessoas com idade mais avançada. Neste contexto, 
conforme decisão da DGERT, informamos que o IPN mereceu aprovação, 
sem limitações nem restrições, para realizar formação em duas 
novas áreas: 761 - serviço de apoio a crianças e jovens e 762 - 
Trabalho Social e orientação.

Entendemos e sempre defendemos que a medicina natural não poderá esgotar-se 
nas boas práticas dos cuidados individuais de saúde. Abrange e exige, também, 
uma atuação de responsabilização com tudo o que nos rodeia: os animais, as coi-
sas e a natureza no seu todo. Este trabalho vai merecer o empenho de todos e 
faz parte da nossa determinação como projeto não só educativo, mas como uma 
forma de vida.

Toda a estrutura IPN se irá empenhar para intervir na modificação de posturas 
individuais e coletivas que possam contribuir para uma maior qualidade de vida e 
um maior respeito pela natureza que nos  rodeia.

Continuaremos a fazer história da medicina natural, em Portugal...

A NOSSA HISTÓRIA
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OS NOSSOS VALORES E PROJETO EDUCATIVO

O IPN é um projecto educativo muito bem definido assente no paradigma 
da saúde como condição essencial da felicidade. A nossa ambição será 
levar, ao maior número de pessoas, a alegria de viver saudável. 
Para tal, torna-se necessário que os seus elementos - pessoas físicas 
ou colectivas - saibam e conheçam a forma de bem estar. A felicidade 
de se ser saudável necessita de um trabalho incansável de formação, 
investigação, dedicação e comunicação. Torna-se ne-
cessário formar as pessoas, investir em áreas de 
conhecimento novas e ancestrais, empenho e 
divulgação. Este projecto assenta, por isso, 
em alguns valores essenciais:
• Primun non nocere
Traduz-se na máxima de qualquer 
método de intervenção em saúde 
não dever, em primeiro lugar, 
causar qualquer dano.
• Responsabilidade so-
cial e comunitária
Significando isto que todo o 
nosso trabalho deve ter como 
objectivo criar bem estar no in-
divíduo e na sociedade, deverá 
ser um contributo, uma ajuda, 
para o bem estar da sociedade.
• Mínimo custo, máximo 
proveito
Pretendendo-se assim optimizar o re-
sultado recorrendo ao mínimo gasto, abo-
lindo toda a atitude de desperdício.
• Cooperação
Todas as entidades públicas ou privadas que possam 
ser uma mais valia para este projecto serão bem vindas.
• Trabalho de Equipa
Preconizando e apostando nas competências individuais e na meritocracia.

• Inovação
Na formação, na prestação de serviços, no conhecimento, no relacionamen-
to do terapeuta com o paciente, nas capacidades individuais de cada um.
• Adaptabilidade

Capacidade de adaptar a formação às exigências do merca-
do, à sociedade, aos novos conhecimentos, de forma a 

garantir a maior empregabilidade dos nossos alu-
nos, com a capacidade de dar resposta, com 

muito sucesso, ao mercado de trabalho.
• Ética profissional

No trabalho, na empresa, nas rela-
ções inter e intra estruturas sociais.
• Investigação Científica
O fomento e desenvolvimento 
da actividade científica é um 
elemento essencial da estrutura 
da nossa instituição de ensino.
• Apoiar e promover a 
sustentabilidade
Todos os objectivos acima des-
critos, tais como: gerar riqueza 

para os intervenientes deste pro-
jecto e para a sociedade; investir na 

satisfação de todos os envolvidos no 
projecto, desde colaboradores, alunos 

e terceiros utilizadores dos seus servi-
ços; eleger o capital humano, as relações 

humanas e as pessoas como motor de suces-
so; preocupação em ensinar e auto cuidar a saúde 

considerando que há um verdadeiro DEVER de nos 
mantermos saudáveis e não só um direito à saúde; influenciar 

a sociedade e intervir nela como agente activo, leva-nos a afirmar que nos 
consideramos, com provas dadas, uma instituição assente nos verdadeiros 
pilares da SUSTENTABILIDADE.

…8…

QUEM SOMOS: UMA GRANDE ORGANIZAÇÃO

VOLTAR AO ÍNDICE



A NOSSA ESTRUTURA

IPN
Instituto Português de Naturologia

www.ipnaturologia.com

Presidente:

Prof. Doutor António Marcos

SEMT

SOCIEDADE EUROPEIA
DE MEDICINAS TRADICIONAIS

DISTRIBUIÇÃO

SOCIEDADE EUROPEIA
DE MEDICINAS TRADICIONAIS

DISTRIBUIÇÃO

SEMT

DISTRIBUIÇÃO

SEMT

SEMT

DISTRIBUIÇÃOSEMT

DISTRIBUIÇÃOSEMT

SEMT

Presidente do Conselho de Direção e Diretora Geral

Prof. Doutora Maria Manuela 
N.C. Maia Silva

ÁREA CLÍNICAÁREA DE FORMAÇÃO
IPN IN CARE SERVICE

Empresa Saudável

PÓLO LISBOA PÓLO COIMBRA PÓLO PORTO PÓLO BRAGA

ÁREA CLÍNICAÁREA DE FORMAÇÃO
IPN IN CARE SERVICE

Empresa Saudável

Direção
SUL

Direção
NORTE

Prof.ª Tatiana Brito Prof.ª Ana Veloso

IPN
INSTITUTO PORTUGUÊS DE NATUROLOGIA
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AS NOSSAS DIREÇÕES

Paragem Autocarro

Carreiras de autocarros com paragem no SALDANHA
16, 36, 44, 45, 83, 718, 726, 727, 732, 738 e 742

PÓLO DE LISBOA
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Av. da República

IPN

O pólo de Lisboa, do IPN, apesar de jovem constitui, já, um exemplo de dinamismo na área das terapias não convencionais. Situado numa zona central de Lisboa, com boa 
acessibilidade em transportes públicos é constituído por um piso exclusivamente para formação e outro para a Clínica Lisboa Vital, onde se realizam as práticas clínicas. Possui 
uma equipa de formadores de excelência que apoiam os alunos, tanto na formação em sala de aula, como no trabalho de aplicação clínica permitindo, o trabalho em contexto 
real de práticas clinicas. Graças ao empenho dos nossos formadores, como à dedicação e profissionalismo dos nossos alunos tem-se registado um dinamismo excecional com 
crescimento significativo no atendimento de pacientes em práticas clinicas, tanto em Acupuntura, como em Naturopatia, Auriculoterapia e Massagem. Por essa razão, após a 
conclusão da formação o IPN disponibiliza as suas instalações aos formandos para apoio ao início de carreira, para que aí possam iniciar a sua vida profissional. A Clínica é 
constituída por 7 gabinetes e uma acolhedora sala de espera para que os pacientes sejam recebidos confortavelmente. 
No âmbito do seu projeto educativo, o Pólo de Lisboa, tem, ainda, realizado parcerias com entidades públicas e privadas, como Escolas, Câmaras, Hospitais, Associações de 
intervenção social, de forma a concretizar alguns dos valores essenciais deste projeto, como o da Responsabilidade Social e Comunitária Ativa. De salientar a participação 
excelente de toda esta equipa em várias iniciativas públicas de dinamismo e divulgação. Novos cursos têm sido abertos e estão ser um verdadeiro sucesso de trabalho e 
dedicação. 

Carreiras de autocarros com paragem na Av. Fontes Pereira 
de Melo (PICOAS): 36, 44, 45, 83, 727, 732, e 738
Carreira de autocarros com paragem na Av. António Augu

 
Metro Picoas e Saldanha a 150 mts.

DIREÇÃO SUL
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O IPN tem as suas instalações sitas no Ed. Hoechst, na 
Av. Sidónio Pais, nº 379, junto à Rotunda do Bessa.

Norteshopping

Freixo VCI - IC 23 Pte. Arrábida

Rua Tenente Valadim

P2

P1

FRANCOS

Rua do Sargento Abílio

Av.ª Associação
Empresarial de
Portugal

Av
.ª 

Si
dó

ni
o 

Pa
is

Saída Est. Bessa

Rotunda
do Bessa

Rotunda
AEP

IPN    Ed. HOECHST

PÓLO PORTO

P1 – Paragem Autocarro: Rotunda do Bessa • 202 • 501 • 601  Metro a 50 mts.

P2 – Paragem Autocarro: Av. Sidónio Pais • 104 (Resende) • 119 (Resende) • 13 • 202 • 501 • 601

O Pólo de Porto, do IPN, foi o primeiro pólo do IPN. Inicialmente nas instalações de Matosinhos para logo passar para as instalações de Arca D`Água, na Rua Delfim Maia 
379, que ainda mantém e finalmente passar para as atuais, na Boavista, no Ed. Hoechst. Situado, sempre, em locais de fácil acesso quer por transportes públicos ou privados, 
tem demonstrado grande dinamismo graças à capacidade construtiva e inovadora dos seus formadores e alunos. Todos os anos surgem iniciativas, cursos, projetos novos, 
propostos por alunos e formadores, que em muito têm contribuído para transformar o IPN na grande estrutura formativa que, atualmente, é. Muito há a agradecer a esta equipa. 
Bom trabalho e muito obrigada a todos.

DIREÇÃO NORTE

PÓLO COIMBRA

O IPN Coimbra é um pólo dinâmico, virado para a comunidade e para o futuro cujos objetivos principais passam pela formação de profissionais qualificados, pela sua integração 
no mercado de trabalho e pelo estímulo à realização de trabalhos de investigação. Os cursos ministrados são os mesmos que nos demais  pólos tendo sempre em linha de 
conta as suas necessidades específicas . Desenvolve vários  projetos na área da integração no mercado de trabalho, ação social e divulgação das terapias não convencionais, 
em colaboração com outras instituições, dinamizando  diversas atividades. A Clínica Coimbra Vital encontra-se em expansão alargando a possibilidade de acesso a este tipo 
de terapias ao mesmo tempo que cria um campo privilegiado de estágio para os alunos. No final do curso o vínculo ao pólo é mantido através de apoio individual, seminários 
ou cursos de pós graduação sempre na promoção da qualidade do profissional formado. Graças ao trabalho dos seus docentes e ao dinamismo dos seus alunos, o pólo tem 
crescido todos os anos, revelando, ainda, potencialidades para crescer muito mais.

Estação de
Caminhos de Ferro

Coimbra A

Rua da So�a

R. João de Ruão

Av. Fernão de Magalhães

➊ Finanças
➋ Conservatória e Notário
➌ Hotel
➍ Correios
➎ Palácio da Justiça

➊
➋

➌

➍
➎

IPN

O Pólo de Coimbra encontra-se localizado na zona central de Coimbra, no Edifício Arnado Business Center, junto à Loja do Cidadão, Finanças, Palácio da Justiça, etc.
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O Pólo Arca D’ Água destina-se ao ensino clínico, dispondo 
de gabinetes, cabines e salas de formação adequadase 
funciona como apoio ao Pólo da Boavista, sem autonomia 
administrativa ou pedagógica.

P1 – Paragem Autocarro: R. Delfim Maia • 603 • 803

   Metro a 100 mts.

P2 – Paragem Autocarro: R. do Amial • 304 • 600 • 704

ESTAÇÃO DO METRO
Pólo Universitário

(Linha Amarela)

IPN
n.º 368

ORDEM DOS MÉDICOSRua Leonardo Coimbra

R
U
A

D
E
L
F
I

M

M
A
I
A

VCI >>

Constituição>><< Amial

IGREJA DE PARANHOS

JARDIM ARCA D' ÁGUA
(Praça 9 de Abril)

Porto - Lisboa

P1

P2

Este Pólo funciona como apoio ao Pólo da Boavista, sem 
autonomia administrativa ou pedagógica.

BP

ROX BLOCKBUSTER

SHARP
IPN

n.º 50, 1º esq

Rua Cidade do Porto Maximinos >>

<< Av. Imaculada Conceição

Av. Imaculada Conceição >>

A
v.

L
I
B
E
R
D
A
D
E

R
ot

. S
antos da C

unha

Rot. Santos da Cunha

PÓLO BRAGA

Paragem Autocarro: 07 (sai Av. Liberdade de 15 em 15 min) • 14 • 21 • 32 • 54

O Pólo de Braga, do IPN, foi a primeira instituição responsável pelo desenvolvimento da Medicina Natural, no distrito de Braga, tendo sido, também, a primeira escola de 
formação na área da terapêuticas não convencionais. O segredo do seu sucesso deve-se à qualidade dos seus formadores e dos seus formandos que, num trabalho conjunto 
têm tornado esta escola cada vez maior. Esta é a razão porque o pólo de Braga, do IPN, é o futuro para a formação de  técnico profissional e uma futura saída profissional. 
Esta instituição tem levado a Medicina Natural a milhares de utentes, graças ao estágio profissional a decorrer nas instalações da clinica/escola Braga Vital. Para além destes 
grandes exemplos,  também estamos sempre em contato com as escolas do Distrito de Braga e com a Câmara Municipal de Braga, na realização de eventos, tais como Feiras, 
congressos, dinamizando assim todo o trabalho de sensibilização das populações para a saúde.
É por este grande trabalho que o Instituto Português de Naturologia está a desenvolver, em Braga, que  o  IPN - Pólo de Braga é a melhor opção para a formação de futuro.
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P1 – Paragem Autocarro: R. Nova Seixo • 105 (Resende) • 205 • 508 • 602   P2 – Paragem Autocarro: Circunvalação • 205 • 507
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Em 1999 o IPN e a ESTP – Escola Superior de Técnicas Parasanitárias celebraram um protocolo de colaboração que muito se tem dinamizado ao longo destes 
anos e que conta com delegações em Espanha, nas cidades de Leon, Vigo, Salamanca, Ponferrada, Corunha, Oviedo, Gijón. Recentemente este protocolo estendeu-se  à 
Academia de Ciencias de la Salud de Madrid e  Academia de Ciencias de la Salud de  Barcelona. Em conjunto realizaram-se, por várias vezes, em Madrid, um dos maiores 
congressos e encontros na área das terapias manuais, o HISPAMAS , que em cada edição contou com cerca de 950 participantes. Ao longo destes anos, em colaboração com 
a exponor o IPN e o Grupo ESTP tem levado a cabo, de dois em dois anos o CONGRESSO IBÉRICO DE MEDICINA NATURAL - A MEDICINA NATURAL NOS CUIDADOS 
BÁSICOS DE SAÚDE, na EXPONOR, estando já a ser preparado para o próximo ano, uma nova edição que contará com uma grande equipa da ESTP. 

De salientar que, além da mobilidade constante de professores e alunos entre as duas escolas, têm vindo a decorrer pós graduações conjuntas na China, em que nossos forma-
dores e os  alunos que tenham concluído a sua formação, poderão especializar os seus conhecimentos na China. Este trabalho já tem vindo a ocorrer desde 2001, com a ida de 
vários docentes do nosso quadro de formadores. Iniciamos esta cooperação com a Associação Médica Chinesa, a maior  organização médico colegial, com a realização 
de cursos em Beijing, na área do Qi Gong, Acupuntura, Reflexologia Podal Oriental, Estética Oriental e outros cursos. Recentemente a cooperação estendeu-se à Escola 
Internacional da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa, de Beijing, com quem, atualmente se têm realizado os atuais cursos de pós graduação.

Esta colaboração beneficia, ainda, de um protocolo existente entre a ESTP e o Centro Internacional de Exames da Medicina Tradicional Chinesa da Repú-
blica Popular da China, integrada na WFCMS (Federação Mundial da Medicina Chinesa) e na OMS. Graças a este acordo, os nossos formadores e alunos poderão ter acesso 
ao Exame na China, depois de realizar os seus estudos no IPN e obter o título de licenciado igual ao dos alunos chineses. 

Prof. Dr. Txema Robles

ENTIDADES PROTOCOLADAS
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Um dos aspectos importantes do projecto educativo do IPN é a celebração de protocolos com entidades públicas e privadas que possam contribuir, por um lado, para uma melhor qualidade de ensino 
e inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho e, por outro, para uma ação mais interventiva da medicina natural na saúde da população, através da alteração de hábitos e cuidados. Todos 
os nossos protocolos visam a melhoria da formação e da qualidade de vida da nossa população. Daí se justifica a relação com as mais variadas entidades, desde escolas, como o Upledger Institute 
International, no âmbito da Terapia Sacro Craniana, o Instituto Formação Superior de Bioterapias, na área da Homeopatia, até Câmaras Municipais. Estes protocolos têm-nos permitido levar aos alunos 
um melhor conhecimento do mundo clínico, maior prática e relação com os pacientes, bem como uma maior intervenção na saúde das populações. O IPN tem, ainda, protocolos com o Centro Alemão 
de Bioenergética Aplicada e Terapias Holísticas, na área da Massagem Bioenergética e com o Instituto de Formação Superior em Bioterapias, na área da Homeopatia. 

BLOOD DIET - Nutrição ortomolecular de acordo com o grupo 
sanguíneo.

SEMT

SOCIEDADE EUROPEIA
DE MEDICINAS TRADICIONAIS

DISTRIBUIÇÃO

SOCIEDADE EUROPEIA
DE MEDICINAS TRADICIONAIS

DISTRIBUIÇÃO

SEMT

DISTRIBUIÇÃO

SEMT

SEMT

DISTRIBUIÇÃOSEMT

DISTRIBUIÇÃOSEMT

SEMT

SEMT- Sociedade Europeia de Medicinas Tradicionais.

ESTP - Escola Superior de Técnicas Parasanitárias
Que conta já com 9 centros em Espanha (Madrid, Oviedo, 
Ponferrada, La Coruña, Sta Cruz de Tenerife, Leon, Valladolid, Vigo ,  
Gijón) e constitui a extensão e representação do IPN, em Espanha.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA CHINESA
É uma das associações médicas mais poderosas e de maior impacto 
à escala mundial. Está integrada na OMS, e o IPN juntamente com 
a ESTP têm o exclusivo de organizar cursos na China, para os seus 
alunos.

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica
Esta parceria consiste na realização de cursos na área das técnicas 
básicas de emergência e do suporte básico de vida, certificados pelo 
INEM e que se realizam nas instalações do IPN.

STª CASA DA MISERICÓRDIA DE OVAR
Entidade de reconhecido mérito que desenvolve a sua actividade 
na área da interação social, com apoio social e clínico junto das 
comunidades.

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
O INSTITUTO PORTUGUÊS DE NATUROLOGIA realiza, todos os 
anos, actividades em colaboração com a Câmara Municipal do Porto, 
nomeadamente na área de apoio ao desporto e informação na área da 
saúde.

CÂMARA MUNICIPAL DE S. JOÃO DA MADEIRA
O IPN tem vindo a realizar, todos os anos, em Junho, o congresso 
de Medicina Natural, aberto ao público, onde são abordadas as 
temáticas do desporto e dos cuidados básicos de saúde.

FOZ VITAL - Clínica de Bioterapias e Longevidade

CENTRO HIPÓCRATES DE TERAPIAS NATURAIS

FEIRA INTERNACIONAL DO PORTO

JUNTA DE FREGUESIA DE NEVOGILDE
No intuito de criar uma abertura da Foz Vital a toda a comunidade 
da zona da Foz, foi celebrado um PROTOCOLO ENTRE A JUNTA 
DE FREGUESIA DE NEVOGILDE E A FOZ VITAL – CLÍNICA DE 
BIOTERAPIAS E LONGEVIDADE.

SINDEP
Foi celebrado em 11 de Novembro de 2002 um protocolo com o 
SINDEP (Sindicato Nacional e Democrático dos Professores).

CLUB PT
O protocolo com o Club PT - Portugal Telecom.

ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
NATURAL

UPLEDGER INSTITUTE INTERNATIONAL 

ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE MADRID 
ESTP

BEIJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE BARCELONA 
ESTP

WORLD FEDERATION OF CHINESE MEDICINE 
SOCIETIES

HFBBIOENERGETIK - CENTRO ALEMÃO DE FORMAÇÃO 
EM BIOENERGÉTICA APLICADA E TERAPIAS 
HOLÍSTICAS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL

UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA

ENTIDADES PROTOCOLADAS (ALGUMAS)
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A saúde deveria ser o estado natural da existência de qualquer ser vivo. É o sentimento de harmonia completa, de ser integral, que conduz 
à verdadeira saúde.

A visão holística do indivíduo, o recurso e o interesse pelas terapias naturais tem evoluído ao longo dos anos. A fuga aos efeitos colaterais e 
a abordagem impessoal da medicina convencional têm levado ao crescente interesse e validação de outras formas de abordagem da saúde. 
Mesmo as patologias mais complexas podem ter uma abordagem naturopática.

O IPN  tem, ao longo destes anos, apostado, fortemente, na formação e na aplicação profissional da medicina natural. 

A publicação recente da regulamentação das Terapêuticas Não Convencionais, em que todos nós nos envolvemos e participámos, veio 
confirmar o sucesso deste projeto. 

O IPN faz a história da Medicina Natural, em Portugal.

Pensando em todas estas exigências do mercado, mas também no público em geral, foram criadas novas formações, de menor duração, que 
darão resposta a todas as necessidades formativas, bem como ao quotidiano da vida saudável do indivíduo e da sua família.

Como poderá ver, neste Guia do Candidato, os cursos estão distribuídos pelos seguintes Departamentos:

• Departamento de Ciências da Saúde

• Departamento de Técnicas de Reabilitação 

• Departamento para o Desenvolvimento Pessoal

Aqui, poderá encontrar cursos como Cozinha Natural, Ciências Naturopáticas, Estudos de Medicina Oriental, Téc-
nicas Acupunturais e de Medicina Chinesa, Massagem e Técnicas SPA, Terapia Sacro Craniana, entre outros. 

Venha conhecê-los.
A direção do iPn

OS NOSSOS DEPARTAMENTOS/CURSOS

QUEM SOMOS: UMA GRANDE ORGANIZAÇÃO

O IPN reserva-se no direito de proceder a algum ajuste nos conteúdos programáticos dos cursos.

VOLTAR AO ÍNDICEVOLTAR AO ÍNDICE



CIÊNCIAS 
DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE 

Queremos dar as boas vindas a todos aqueles que desejem ingressar no Departamento de Ciências 
da Saúde, do Instituto Português de Naturologia.

As formações, mais ou menos longas, que integram este Departamento desafiam os seus alunos para uma nova atitude de vida, 
um repensar de hábitos e de forma de estar na sociedade. É toda uma nova experiência que propiciamos aos nossos alunos, 
preparando-os com elevada exigência e profissionalismo. Os planos curriculares estão ao nível do melhor que se faz por todo 
o mundo, com constante atualização dos conteúdos programáticos, nas áreas mais avançadas da Medicina Natural. Fomos os 
pioneiros na abordagem da Dieta do Grupo Sanguíneo e nas técnicas naturais de Terapia Anti Aging. Incrementa-se, atualmente, 
a investigação em temáticas inovadoras, como a Paleodiet, Primaldiet, Nutrigenómica, Nutrigenética. Preparamos os nossos 
alunos com professores de elevada craveira técnica e científica e um treino clínico intensivo e permanente, sem descurar uma 
formação ética irrepreensível.

O objectivo deste Departamento é formar líderes na crescente área da Medicina Natural, nas suas várias vertentes, através de 
uma abordagem que concilie a tradição com a investigação científica de ponta, sempre com a finalidade de melhorar a saúde 
e o bem-estar dos indivíduos e das comunidades. A entrega é total a um projeto que visa preparar os nossos alunos para uma 
nova forma de pensar a saúde e uma diferente abordagem na relação terapeuta-paciente. Apostamos na vida, na saúde, como 
condição de felicidade individual e coletiva.
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CIÊNCIAS NATUROPÁTICAS 
HORAS DE FORMAÇÃO: 250 horas (Nível I) + 250 horas (Nível II – facultativo). 
Total do Curso: 500 horas.
Serão creditadas as horas de contacto bem como as horas de auto estudo acom-
panhado de acordo com o horário e calendarização entregue ao aluno no início de 
cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 5 meses para o Nível I e 5 
meses para o Nível II (com contexto real de trabalho incluído no nível II). A forma-
ção é bietápica pelo que se certifica o Nível I.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho e/ou Março a Janeiro.

OBJECTIVO GERAL: Criar competências, junto dos alunos, na área da saúde na-
tural; saber como recuperar o organismo com utilização das diversas  técnicas 
naturais; como depurar o organismo, limpando-o de elementos tóxicos; utilização 
correta dos alimentos, das plantas, da água ; organização de programas educativos 
que fomentam o uso dos elementos naturais; orientação dos locais de venda de 
produtos naturais, não famacêuticos, centros de dietética, supermercados bioló-
gicos, etc. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS: Controlo e vigilância de fatores de risco para a saúde; 
Orientar sobre a utilização correta de alimentos; Orientar sobre os alimentos favo-
ráveis ao organismo e sua utilização; Trabalhar em espaços, Clínicas e Hospitais 
que utilizem a técnicas como a Hidroterapia, Balneoterapia, Fitoterapia, Alimenta-
ção, Geoterapia, nos programas de saúde. Supervisão de Centros de Venda de 
produtos naturais, Dietéticas e Supermercados Biológicos; Colaboração em Cen-
tros Naturais. 

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos deverão ter, de 
preferência, o 12º ano de escolaridade. A selecção será feita tendo em conta as 
habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 
A formação aos alunos será de aulas , essencialmente práticas, com aplicação das 
técnicas  mais importantes para uma vida saudável. Em qualquer um dos níveis 
haverá aulas dois a três dias por semana, em dias a definir pelo pólo e a comunicar 
ao aluno, no momento da inscrição.

METODOLOGIAS DE  FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: As horas creditadas  serão 
distribuídas por aulas lectivas, trabalho de investigação orientado e solicitado, es-
tudo acompanhado e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assi-
duidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade 
de resposta ao solicitado pelo formador. Serão feitos trabalhos de investigação 
individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação 
e provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas 
apreendidas.

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Siste-
ma de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa. 

B – DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

TEMAS CL CAE Total

Módulo 1: História da Medicina Natural. Funda-
mentos Naturopáticos. Os princípios gerais. As 
correntes naturopáticas. A Medicina Natural e a 
Medicina Convencional. As várias formas de abor-
dagem da Medicina Natural. A medicina e as tera-
pias orientais.

12 15 27

Módulo 2: As técnicas de conservação do ambien-
te. A Ecologia e a Permacultura. A sustentabilidade 
e a natureza como um todo: o trabalho para a natu-
reza. Hábitos de vida mais saudável.

18 24 42

Módulo 3: A fisiologia do Corpo humano. O corpo 
como um todo: a visão holística. Os sistemas. O 
metabolismo. A fisiopatologia.

18 21 39

Módulo 4: Avaliação do estado de saúde. Os dife-
rentes métodos de avaliação. A história e o pas-
sado do indivíduo. A individualidade bioquímica e 
mental. Preparação para a mudança de hábitos. 
Técnicas de avaliação. A Iridologia.

12 15 27

Módulo 5A: A aplicação dos  vários métodos tera-
pêuticos: A Fitoterapia: noção e história. As plantas 
e sua aplicação terapêutica. As diferentes mono-
grafias de plantas. Colheita e conservação das 
plantas. A sistemática e taxanomia vegetal. Ação 
fisiológica das plantas. Princípios ativos: genera-
lidades. Plantas como nutritivas. Fungos medici-
nais. As algas.

12 15 27

Módulo 5B: A aplicação dos vários métodos te-
rapêuticos: Aromaterapia: história e evolução. O 
poder anticético dos óleos essenciais.Formas de 
aplicação: potência, ação equantidades a empre-
gar. Os óleos essenciais e as plantas. Sistemas 
de controlo. Processos extrativos: destilaçao, ex-
tração, extração com dissolventes. A segurança no 
uso da aromaterapia. Armazenamento e etiqueta-
gem. Usos tradicionais. Propriedades terapêuticas. 
Interação dos óleos essenciais e os medicamen-
tos. As várias aplicações. Trabalho prático.

12 15 27

NOVO
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Módulo 5C: A aplicação dos  vários métodos tera-
pêuticos: Alimentação e suplementação. A nutrição 
Ortomolecular. introdução. A epi-genética e a epi-
-genómica. Os nutrientes. As vitaminas. Os mine-
rais. A síndrome metabólica. Os super alimentos. 
Os contra alimentos. Radicais livres. Fortalecimen-
to do sistema imunitário para evitar problemas de 
saúde.

12 15 27

Módulo 5D: A aplicação dos  vários métodos tera-
pêuticos: Saúde pela água e pela terra. A natureza 
e princípios terapêuticos da água. A Balneoterapia.  
A geoterapia.

8 11 19

Módulo 5E: A aplicação dos vários métodos tera-
pêuticos: A Homeopatia e a Oligoterapia. 6 9 15

TOTAL NÍVEL I 110 140 250

Módulo 6:  As terapias orientais e as técnicas de 
relaxamento. 24 30 54

Módulo 7:  As  técnicas bioenergéticas, de  autoa-
juda e a gestão do stress. 24 30 54

Módulo 8: Desenvolvimento e especialização dos 
conhecimentos adquiridos no nível I. As diferentes 
patologias do sistema urinário, reprodutivo, cir-
culatório, osteomuscular e a intervenção natural. 
Aplicação dos conhecimentos adquiridos na ela-
boração de diversas receitas e soluções. Contexto 
real de trabalho: estudos de vários casos reais, 
em contexto de avaliação dos vários exemplos clí-
nicos. Tratamentos naturais. A caixa de primeiros 
socorros naturais. Criação de hábitos para atuação 
imediata em caso de doença e acidente.

62 80 142

TOTAL NÍVEL II 110 140 250

TOTAL NÍVEL I e II 220 280 500

CL - componente letiva | CAE: componente de auto estudo

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Adelaide Rodrigues de Amorim Ana Isabel Moreira Gonçalves 

Ana Maria Nogueira Veloso Ana Nunes

Ana Sofia Silva André António Moura dos Santos

António José Afonso Marcos Hélder Bruno Nóbrega Nabais

Carlos Testas Maria do Carmo Tavares

Ana Sofia Mil Homens Fernando Eiras 

Margarida Cruz José Alves

edna Pagno Claúdia Raimundo

Claúdia Rodrigues Tânia Guerreiro

Tatiana Vidal de brito Vera Teixeira

Liliana Alexandra Silva Roque Mafalda Ferreira

Mariana Cunha Óscar Manuel Valente Félix

Nuno Pacheco Ricardo Picão caldeira Rodeia

Patrícia Alves Dias Pedro Moreira

Rui Gonçalves Sofia Maciel

TÉCNICAS ACUPUNTURAIS 
E DE MEDICINA CHINESA
HORAS DE FORMAÇÃO: 250 horas (Nível I) + 250 horas (Nível II – facultativo).
Total do Curso: 500 horas.
Serão creditadas as horas de contacto bem como as horas de auto estudo acom-
panhado de acordo com o horário e calendarização entregue ao aluno no início de 
cada ano letivo, no pólo onde se inscreve.

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 5 meses para o Nível I e 5 
meses para o Nível II (com contexto real de trabalho incluído no nível II). A formação 
é bietápica pelo que se certifica o Nível I com Técnicas Acupuncturais e o Nível II 
com outras Técnicas de Medicina Chinesa: Tui-Na; Alimentação e Técnicas de Chi 
Kung e Tai-chi.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho e/ou Março a Janeiro.

OBJECTIVO GERAL: criar competências, junto dos alunos, na área da medicina 
chinesa; saber utilizar as técnicas base de acupuntura e medicina chinesa. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS: trabalhar em qualquer organização onde se apliquem 
técnicas de medicina chinesa.
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REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos deverão ter, de 
preferência, formação na área da saúde. Além disso a selecção será feita, também, 
tendo em conta as habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 
A formação aos alunos será de aulas , essencialmente práticas, com aplicação das 
técnicas  mais importantes da medicina chinesa. Em qualquer um dos níveis haverá 
aulas dois a três dias por semana , em dias a definir pelo pólo e a comunicar ao 
aluno, no momento da inscrição.

METODOLOGIAS DE  FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: Trata-se de formação intensi-
va em que as horas creditadas  serão distribuídas por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação. A avaliação 
será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desen-
volvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador. Se-
rão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. 
Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para avaliar a 
capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa. B – 

DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado pelo 
aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

TEMAS CL CAE Total

Módulo 1: 
1. História da Medicina Chinesa
1.1. Origem da Medicina Chinesa e a sua relação 
com a filosofia Taoista
1.2. A Medicina Chinesa na atualidade: evolução 
e perspetiva
1.3. Principais obras e Autores
1.4. A Medicina Chinesa  e as terapias orientais

12 15 27

Módulo 2: 
2. Teoria Básica da Medicina Chinesa
2.1. Teoria Yin e Yang
2.2. Wu Xing – Teoria dos Cinco Movimentos
2.3. Substâncias fundamentais: formação, função 
e relações
2.4. Teoria dos Zang Fu (órgãos, vísceras e vísce-
ras extraordinárias)
2.5. Etiologia: Causas de Doença

18 24 42

Módulo 3: A anatomia energética: Teoria dos Jing
 Luo (canais e colaterais) 18 21 39

Módulo 4: Métodos de Diagnóstico da Medicina 
Chinesa. 18 21 39

Módulo 5: Diferenciação de Síndromes. 12 15 27

Módulo 6: Técnicas Acupunturais: indicações, con-
traindicações, técnicas de manipulação e combina-
ção de técnicas. Trabalho prático.

12 15 27

Módulo 7:
 7. Auriculoterapia
7.1. História e Introdução
7.2. Mapa de localização de pontos auriculares
7.3. Indicações
7.4. Diagnóstico
7.5. Tratamentos – teoria e prática

12 15 27

Módulo 8.
8. A Moxibustão e Ventosaterapia
8.1. Considerações gerais: vantagens e desvantagens
8.2. Formas de aplicação de moxa
8.3. A Ventosaterapia
8.4. Considerações gerais: vantagens e desvantagens
8.5. Métodos de aplicação de Ventosas
8.6. Martelo de sete pontas
8.7. Indicações e contraindicações
8.8. Métodos de Aplicação
8.9. Tratamento de patologias com todas as técni-
cas apreendidas. 

8 14 22

TOTAL NÍVEL I - Técnicas Acupunturais 110 140 250

Módulo 9:  As técnicas reabilitação e tratamento:
9. O Tui Na
9.1. Contextualização histórica
9.2. Técnicas: funções fisiológicas, biomecânicas 
e energéticas
9.3. Aplicação das técnicas ao corpo humano
9.4.Tratamento de patologias da coluna vertebral
9.5. Articulação do cotovello
9.6. Articulação do Joelho
9.7. Articulação do pé
10. Reflexologia oriental.

24 30 54
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Módulo 10. Alimentação segundo os Princípios da 
Medicina Chinesa
1. Os sabores, as naturezas e as direçõe da ação 
energética
1.1. Regras da boa alimentação
1.2. Métodos culinários e as várias fontes de combustão
1.3. Lei da semelhança
1.4. Aplicação dos alimentos nas diferentes síndro-
mes energéticas
1.5. Efeitos terapêuticos, ações energéticas e pro-
priedades dos alimentos
2. A Fitoterapia Chinesa
2.1. Introdução histórica
2.2. Combinação de substâncias medicinais
2.3. Métodos de processamento
2.4. As oito regras terapêuticas
2.5. Organização das Fórmulas de Medicina Chi-
nesa; Ervas e Fórmulas aplicadas ao tratamento 
das diferentes Síndromes energéticos.

12 15 27

Módulo 11: Técnicas avançadas de acupuntura. 
Microssistemas (auriculoterapia e craniopuntura). 12 15 27

Módulo 12: Chi Kung e Tai Chi.Resumo histórico 
da evolução dos exercícios terapêuticos chineses. 6 10 16

Módulo 13:  Desenvolvimento e especialização dos 
conhecimentos adquiridos no Nível I. As diferentes 
patologias do sistema urinário, reprodutivo, circula-
tório, osteomuscular e a intervenção com técnicas  
de medicina chinesa. Contexto real de trabalho: 
estudos de vários casos reais, em contexto de 
avaliação dos vários exemplos clínicos. Desenvol-
vimento e aplicação das diferentes técnicas.

56 70 126

TOTAL NÍVEL II - Outras Técnicas de 
Medicina Chinesa

110 140 250

TOTAL NÍVEL I e II 220 280 500

CL - componente letiva | CAE: componente de auto estudo

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Ana Sofia Mil Homens Américo Filipe de Matos Simões Lopes

Ana Isabel Moreira Gonçalves Ana Maria Nogueira Veloso

André António Moura dos Santos António José Afonso Marcos

Aurélio Ferraz Moura Marques Carlos Testas

Cristina Maria Monteiro Barros da Costa Hélder Bruno Nóbrega Nabais

Diana Pinho Liliana Alexandra Silva Roque

Mafalda Ferreira Bruno Silva

Mariana Cunha claudia Raimundo

Maurício Adelino Lopes Soares Raquel Guimarães

Nuno Pacheco Óscar Manuel Valente Félix

Pedro Moreira Patrícia Alves Dias

Tânia Guerreiro Paulo Rafael Veiga Alves

Ricardo Picão caldeira Rodeia Sérgio Oliveira Ferreira

Vera Mónica de Sousa Teixeira Fernando Eiras

José Alves Margarida Cruz

Tatiana Vidal de brito

ESTUDOS DE MEDICINA 
ORIENTAL
Em preparação, brevemente disponível
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DIETA E GASTRONOMIA 
MEDITERRâNICA
HORAS DE FORMAÇÃO: 54 horas. 
Serão creditadas as horas de contacto bem como as horas de auto estudo acom-
panhado de acordo com o horário e calendarização entregue ao aluno no início de 
cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 1 mês. As aulas decorre-
rão duas vezes por semana, com dois horários possíveis: horário diurno das 10h 
às 14h e noturno, das 19h às 23h, em dias a designar por cada pólo. O horário será 
entregue ao candidato, no momento da inscrição. 

INÍCIO DO CURSO: Os cursos iniciam-se em Novembro e/ou Março.

OBJECTIVO GERAL: Este curso visa formar as pessoas na importância de um 
conhecimento especializado da dieta mediterrânica, seus benefícios e utilizção 
adequada.

SAÍDAS PROFISSIONAIS: Profissionais com conhecimentos na  orientação ali-
mentar, controlo e vigilância de fatores de risco para a saúde;  profissionais com 
conhecimentos sobre a utilização correta de alimentos, bem como dos alimentos 
favoráveis ao organismo e sua utilização; supervisão alimentar. 

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Público com mais de 9º ano de 
escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo 
(um sábado ou Domingo, por semana). A formação aos alunos será de aulas , 
essencialmente práticas para o conhecimento das técnicas mais importantes para 
uma alimentação. Haverá condições para confeção dos alimentos.

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Siste-
ma de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa. B – 

DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado pelo 
aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

TEMAS CL CAE Total

Módulo 1:
1 - História da Cultura dos Paises Mediterrânicos
2 - Conceito de dieta mediterrânica
3 - Conceito de biodisponibilidade alimentar

4 2 6

Módulo 2: Implicações nutricionais nos diferentes 
métodos culinários. Planeamento e elaboração de 
ementas saudáveis.

4 2 6

Módulo 3: As iguarias mediterrânicas e a justifica-
ção pela sua opção alimentar:
1 - Legumes e frutas
2 - Peixes
3 - Carnes 
4 - Sobremesas
5 - Os temperos e o azeite.

8 4 12

Módulo 4: Prática - Oficina de Cozinha Mediterrânica
1- Preparação de pratos tradicionais de gastrono-
mia mediterrânica
2 - Temperos e Condimentos - O azeite e as ervas 
aromáticas
3 - Pratos à base de legumes, verduras, cereais, 
pescado e carne 

12 6 18

Módulo 5: Prática - Oficina de Cozinha Molecular
1 - Compreender a ciência da cozinha molecular
2 - Aplicação prática na cozinha mediterrânica
3 - Utilização de gelatinas, agar-agar, alginato e 
azoto liquido.

8 4 12

TOTAL NÍVEL 36 18 54

CL - componente letiva | CAE: componente de auto estudo

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Coordenadora: Adelaide Amorim

Serão convidados vários especialista de Cozinha Mediterrânica

O IPN não confere grau de licenciatura. Foi celebrado um Acordo de coopera-
ção Académica entre o IPN - Instituto Português de Naturologia e 
a UFP- Universidade Fernando Pessoa - Escola Superior de 
Saúde, para a definição das linhas estratégicas a nível pedagógico, científico 
e clínico, das licenciaturas em TNC. Para tal, o IPN continuará a sua formação 
em TNC e manterá abertas as inscrições para os cursos de Medicina Tradicional 
Chinesa e Naturopatia, aguardando a publicação da legislação que preverá o 
regime transitório previsto no nº 6 do art 19 da Lei nº 71/2013 de 2 de setembro, 
que estipula um período de adaptação até 5 anos às instituições que lecionam, 
neste momento, as TNCs. 

NOVO

…21…

D E P A R T A M E N T O  D E  C I Ê N C I A S  D A  S A Ú D E

VOLTAR AO ÍNDICE



COZINHA NATURAL
HORAS DE FORMAÇÃO: 78 horas. 
Serão creditadas as horas de contacto bem como as horas de auto estudo acom-
panhado de acordo com o horário e calendarização entregue ao aluno no início de 
cada ano letivo, no pólo onde se inscreve.

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total  2 meses. As aulas decorrerão 
duas vezes por semana, com dois horários possíveis: horário diurno das 10h às 
14h e noturno, das 19h às 23h, em dias a designar por cada pólo. O horário será 
entregue ao candidato, no momento da inscrição. 

INÍCIO DO CURSO: Os cursos iniciam-se em Novembro e/ou Março.

OBJECTIVO GERAL: Este curso visa identificar os vários grupos de alimentos e as 
suas complementaridades; Os tipos de dietas, suas vantagens e inconvenientes; A 
importância da individualidade alimentar; Esclarecer os formandos da importância 
da alimentação, os cuidados a ter e a sua função como condição essencial de saú-
de; Fazer combinações saudáveis e equilibradas do ponto de vista nutricional; Dar 
a conhecer algumas técnicas de poupança no orçamento alimentar, ou de uma ins-
tituição, fazendo as opções mais corretas, no momento da escolha dos alimentos.

SAÍDAS PROFISSIONAIS: Profissionais com conhecimentos na orientação ali-
mentar, controlo e vigilância de fatores de risco para a saúde;  profissionais com 
conhecimentos sobre a utilização correta de alimentos, ebm como dos alimentos 
favoráveis ao organismo e sua utilização; supervisão alimentar. 

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Público com mais de 9º ano de 
escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo 
(um sábado ou Domingo, por semana). A formação aos alunos será de aulas , 
essencialmente práticas para o conhecimento das técnicas mais importantes para 
uma alimentação. Haverá condições para confeção dos alimentos.

METODOLOGIAS DE  FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: As horas creditadas  serão dis-
tribuídas por aulas lectivas, trabalho de investigação orientado e solicitado, estudo 
acompanhado e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assidui-
dade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de 
resposta ao solicitado pelo formador. 

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Siste-
ma de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa. 

DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado pelo 
aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

TEMAS CL CAE Total

Módulo 1. História da alimentação. Tipos. Da ali-
mentação ancestral aos nossos dias. Os proble-
mas atuais: a poluição, os metais pesados, etc.

4 2 6

Módulo 2: Regras da alimentação saudável. Os 
alimentos de hoje e as técnicas de conservação. 
A congelação e a utilização dos plásticos. As fon-
tes de calor e seus efeitos.  A segurança e higiene  
alimentar.Os alimentos limpos, as embalagens e a 
rotulagem.

8 4 12

Módulo 3: Os tipos de alimentação: Macrobiótica, 
Vegetarianismo, dieta ancestral, etc. A importância 
da individualidade na escolha da dieta. Trabalho 
prático.

12 6 18

Módulo 4: As ementas saudáveis. Elaboração de 
várias ementas. Elaboração de distintos pratos, 
com diversos ingredientes: algas, condimentos, etc. 
Técnicas de confeção dos alimentos. Os caldos e as 
sopas. Preparação dos legumes. Os germinados e 
as verduras fermentadas. A cozinha molecular. Tra-
balho prático. 

12 6 18

Módulo 5: Os desiquilíbrios alimentares e as do-
enças degenerativas. A necessidade de suple-
mentação. Caracterização das doenças degene-
rativas da atualidade.  As diferentes patologias e 
sua associação alimentar: Diabetes, Obesidade, 
Síndrome Metabólica, Doenças Cardiovasculares,  
etc. A Depuração do organismo e a perda de peso. 
Planos de desintoxicação. A perda de peso susten-
tável. A toxicidade do organismo e as vantagens e 
desvantagens do gejum terapêutico. A hidroterapia 
do cólon.

12 6 18

Módulo 6: As opções dos alimentos em função das 
caraterísticas nutricionais e do orçamento familiar.  
A Gestão doméstica Mensal – Modelo de Folha de 
excel.

4 2 6

TOTAL NÍVEL 52 26 78

CL - componente letiva | CAE: componente de auto estudo
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EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Coordenadora: Adelaide Amorim

Serão convidados vários especialista de Cozinha Mediterrânica

NATUROPATIA *
HORAS DE FORMAÇÃO: 3.840 horas (estas horas incluem horas letivas presen-
ciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue 
ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 8 semestres (com estágio 
incluído).

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho.

OBJECTIVO GERAL: Dar formação aos alunos na área da naturologia proporcio-
nando aulas teóricas, práticas, em contexto real e teórico/práticas, necessárias 
para uma total qualificação profissional. Esta formação qualificada pretende formar 
e preparar os alunos nas técinicas naturais de recuperação do organismo.

SAÍDAS PROFISSIONAIS: Supervisão dos programas naturopáticos de saúde; 
avaliação do estado de saúde em parâmetros naturopáticos; controlo e vigilância 
de fatores de risco para a saúde; Orientar sobre a utilização correta de alimentos; 
Orientar sobre os alimentos favoráveis ao organismo e sua utilização; Trabalhar em 
espaços, Clínicas e Hospitais que utilizem a técnicas como a Hidroterapia, Balneo-
terapia, Fitoterapia, Alimentação, Geoterapia, nos programas de saúde. Supervisão 
de Centros de Venda de produtos naturais, Dietéticas e Supermercados Biológicos; 
Direção de Centros Naturais.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos deverão ter, de 
preferência, o 12º ano de escolaridade.  A selecção será feita tendo em conta as 
habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas es-
peciais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

B - DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL:  Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

1º e 2º Semestre (1º ano)

Anatomia Sistemática | Auriculoterapia | Reflexologia e Automassagem | História 
da MTC e Teoria Básica | Aromaterapia | Biologia Molecular,  Bioquímica e 
Fisiologia Celular | História da Medicina Natural - Educação, Promoção para 
a Saúde.

3º e 4º Semestre (2º ano)

Fisiologia e Genética Humana | Auriculoterapia Prática (facultativa) | 
Fisiopatologia | Iridologia |  Análises Clínicas | Fitoterapia | Técnicas de 
Massagem | Nutrição Ortomolecular e Dieta do Grupo Sanguíneo I e II | 
Bromatologia, Nutrição e Dietética | Botânica.

5º, 6º, 7º e 8º Semestre (3º e 4º ano)

Farmacopeia Chinesa | Nutrição Ortomolecular e Dieta do Grupo Sanguíneo 
III | Noções de Emergência Médica | Homeopatia | Hidroterapia, Geoterapia 
e Hélioterapia | Técnicas de Diagnóstico em Naturopatia | Anti-Aging e 
Longevidade | Florais de Bach | Oligoterapia | Farmacologia e Toxicologia 
| Psiconeuroimunologia | Ética, Deontologia e Legislação em Saúde | Saúde 
Pública, Higiene e Segurança no Trabalho | Metodologia Cientifica, Investigação 
e Trabalho Monográfico | Técnicas de Observação e Psicologia Terapêutica | 
Ensino Clinico | Trabalho Clinico e  Estágio Profissional.

Os alunos nos dois últimos semestres da sua formação poderão frequentar discipli-
nas que obtiveram aprovação nos anos anteriores, sem qualquer custo. No fim da 
formação, os alunos poderão ter acesso à formação de especialização ou pós gra-
duação, a decorrer no IPN.  A observação clínica inicia-se a partir do 5º semestre.
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EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Adelaide Rodrigues de Amorim Ana Isabel Moreira Gonçalves 

Ana Maria Nogueira Veloso Ana Nunes

Ana Sofia Silva André António Moura dos Santos

António José Afonso Marcos Hélder Bruno Nóbrega Nabais

Carlos Testas Maria do Carmo Tavares

Ana Sofia Mil Homens Fernando Eiras 

Ricardo Picão caldeira Rodeia José Alves

edna Pagno claudia Raimundo

Claúdia Rodrigues Tânia Guerreiro

Tatiana Vidal de brito Vera Teixeira

Liliana Alexandra Silva Roque Rui Gonçalves

Mariana Cunha Mafalda Ferreira

Nuno Pacheco Óscar Manuel Valente Félix

Patrícia Alves Dias Sofia Maciel

Pedro Moreira Margarida Cruz

FORMAÇÃO PÓS DIPLOMADA:
Depois de completada a formação de Naturopatia, o aluno poderá complementar 
a sua formação com outras especializações, acedendo a mais certificação. Assim:
a) Pode realizar complementos a esta formação, em outras áreas do IPN, quer seja 
em Medicina Tradicional Chinesa ou de Técnicas Manuais, através de um processo 
de convalidação de conhecimentos e obter estas formações especializadas;
b) Inscrever-se na Pós Graduação em Naturopatia onde são desenvolvidas as te-
máticas atuais mais avançadas da avaliação da saúde do indivíduo, bem como de 
aplicação dos meios e técnicas mais eficazes no tratamento natural e no restabele-
cimento da saúde do indivíduo.

PLANTAS TERAPÊUTICAS
HORAS DE FORMAÇÃO: 240 horas (estas horas incluem horas 
letivas presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calenda-
rização entregue ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 2 semestres.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho.

OBJECTIVO GERAL: A formação em Fitoterapia tem como objectivo dotar os alu-
nos apenas dos conhecimentos, sobre várias plantas usadas na terapia e acon-
selhamento.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se 
pretendido.

PLANO CURRICULAR

Fitoterapia (120 horas)

História da Fitoterapia Formulações Galénicas em Fitoterapia | Monografias de 
plantas com actividade no aparelho cardiovascular | Monografias de plantas 
com actividade no aparelho genito-urinário | Monografias de plantas com 
actividade no metabolismo | Monografias de plantas com actividade no aparelho 
respiratório.

botânica (120 horas)

introdução | Introdução á Sistemática e Taxonomia Vegetal | Morfologia 
Externa das Espermatófitas | Característica das Espermatófitas | Métodos de 
Multiplicação de Plantas | Colheita e Conservação de Plantas | Monografias das 
Plantas mais utilizadas em Fitoterapia.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Ana Sofia Silva Maria do Carmo Tavares

B-Learning 
e Presencial
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NUTRIÇÃO 
ORTOMOLECULAR DO 
PONTO DE VISTA GENÉTICO 
(NUTRIÇÃO CLÍNICA NATUROPÁTICA)
HORAS DE FORMAÇÃO: 300 horas (estas horas incluem horas letivas presen-
ciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue 
ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

ORIENTADOR RESPONSÁVEL: Prof. Doutor António Marcos.

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 3 semestres.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Fevereiro.

OBJECTIVO GERAL: Pretende-se orientar esta formação no sentido de introduzir, 
na sociedade, as novas tendências científicas em matéria de medicina ortomolecu-
lar e nutrição de acordo com o tipo de sangue do paciente. A medicina ortomolecu-
lar é aquela terapia que proporciona a cada pessoa, doente ou não, a concentração 
óptima dos nutrientes indispensáveis ao bom funcionamento orgânico. A orientação 
da medicina com base no reforço dos nutrientes de acordo com o grupo sanguíneo 
tem merecido estudos já muito desenvolvidos, pelo que o formando deverá estar 
apto a fazer a avaliação da alimentação de acordo com o grupo sanguíneo do 
paciente. Tal condicionou alimentarmente a nossa genética ao longo do tempo.

POPULAÇÃO ALVO: Médicos e outros profissionais de saúde.  

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Formação na área da saúde. A 
selecção será feita, ainda, tendo em conta as habilitações gerais, uma entrevista e 
prioridade de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actu-
al contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela 
que é considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos co-
nhecimentos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, 
trabalho de investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que se-
rão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais 
para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final 
ter-se-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem 
como no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se 
pretendido.

PLANO CURRICULAR

Ortomolecular e Dieta do Grupo Sanguíneo (180 horas)

1º MÓDULO: Introdução à Nutrição Ortomolecular | Epi-genética e Epi-
genómica | Nutrição Energética.
2º MÓDULO: Macro e Micronutrientes. Vitaminas, Minerais, Aminoácidos. 
Funções. Sintomas de carência. Doses Ortomoleculares | Digestão e 
Biodisponibilidade de Nutrientes. Os Enzimas e a sua utilização terapêutica | 
Síndrome Metabólica e Alimentação Industrial | Os Super-alimentos e os Contra-
alimentos | Oxidação Orgânica. Radicais Livres. Os Antioxidantes | Genética 
Sanguínea e Metabolismo.
3º MÓDULO: Os Grupos Sanguíneos. Um Pouco de Antropologia - O que 
são e para que serve a determinação dos Grupos Sanguíneos. Secretores e 
não Secretores. Grupos Sanguíneos e Instinto. Reaprender o instinto de bem 
come. Ideias Chave para orientar a sua alimentação e a sua vida. Vida Óptima 
de acordo com o seu Grupo Sanguíneo. Os vários Grupos Sanguíneos: A, B, 
AB, O | Alimentação genética - Alimentação Ancestral.Adaptação e Expressão 
Genética Alimentar. O que comer e o que evitar. Pirâmide Alimentar Genética. 
Como organizar a sua toma de alimentos.
4º MÓDULO: Patologias e seu Tratamento: Artrite Reumatoide, Alergias, 
Anemia, Cancro, Depressão, Diabetes, Doença de Alzheimeir, Doenças 
Cardiovasculares, Doença de Crohn, Doença de Parkinson, Enxaqueca, 
Epilepsia, Esclerose Múltipla, Esquizofrenia, Fibromialgia, Hepatites, 
Hiperactividade Infantil, Insónia, Menopausa, Osteoporose, Obesidade, 
Problemas Gástricos.
Biologia e Bioquímica  (120 horas)

Introdução à Biologia. Conceitos Base | Moléculas Biológicas Microbiologia 
| A célula | Segundos passageiros | Reacções celulares | Genética médica | 
Digestão | Metabolismo celular | Conclusão.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Ana Sofia Silva António José Afonso Marcos

Cláudia Rodrigues Helder Nóbrega Nabais

José Alves

B-Learning 
e Presencial

APOIO AO CANDIDATO

Com o intuito de ajudar todos os interessados que pretendem iniciar a sua formação 
em TNC e têm algumas dúvidas, nós ajudamos. 

Consulte, agora, este documento. Coloque-nos as suas dúvidas. 
Nós responderemos. 

 

http://www.ipnaturologia.com/sites/default/files/ipn_dossier_regulamentacao_abr_2017.pdf
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AROMATERAPIA
HORAS DE FORMAÇÃO: 60 horas + 60 horas fac. (estas horas incluem horas 
letivas presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calenda-
rização entregue ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: O curso tem a duração total de 1 semestre + 1 
semestre letivo (fac.)

OBJECTIVO GERAL: A aromaterapia tem como principal objectivo transmitir ao 
aluno os benefícios desta valiosa contribuição à cura natural e autoterapia. O alu-
no aprenderá técnicas próprias como fazer uma massagem completa e, também, 
como usar os óleos em inalações, banhos, compressas e gargarejos. Pretende-se, 
com este curso, dar formação aos alunos na área da naturologia proporcionando 
aulas teóricas, práticas, em contexto real e teórico/ práticas, necessárias para uma 
total qualificação profissional.

POPULAÇÃO ALVO: Dá-se prioridade à preparação de profissionais com a mesma ga-
rantia e rigor daquelas que se exigem para qualquer curso médio ou mesmo superior da 
área das ciências da saúde. O curso permite, ainda, àqueles que já exercem Naturopa-
tia, reciclarem os seus conhecimentos, actualizando-os e completando-os por  forma a 
elevarem o grau de competência e reconhecimento nacional e internacional.  

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos deverão ter, de 
preferência, o 12ª ano de escolaridade.  A selecção será feita tendo em conta as 
habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas es-
peciais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se 
pretendido.

PLANO CURRICULAR

Aromaterapia I

História da Aromaterapia | Extracção dos Óleos Essenciais | Composição 
Química dos Óleos Essenciais | Vias de Absorção dos Óleos Essenciais | Bases 
Vegetais | Óleos Essenciais e suas propriedades | Os Óleos Essenciais e a 
Teoria dos 5 Elementos | Aromaterapia espiritual e energética | Aromaterapia e 
a Reflexologia | Aromaterapia e a Massagem | Aromaterapia no tratamento de 
diversas patologias | Elaboração de soluções, cremes e óleos de aromaterapia.

Aromaterapia II

O Diagnóstico na Aromaterapia: Diagnóstico Emocional , Diagnóstico segundo 
a lei dos 5 movimentos, Diagnóstico facial  | Aromaterapia e algumas patologias 
mais vulgares | A  Aromaterapia aplicada a problemas de pele e cabelo: A 
pele seca, A pele oleosa e acneica, Eczema / dermatite, A psoríase, Saúde e 
tratamento de diferentes problemas do cabelo  | A Aromaterapia no tratamento 
de patologias músculo-articulares: Artrite, Artrite reumatóide, Gota, Dores 
musculares e cãibras, Entorses | A Aromaterapia no tratamento de patologias 
do aparelho circulatório: Anemia, Angina de peito, Hipertensão e Hipotensão  
| A Aromaterapia aplicada a problemas de stress e depressão: Factores 
desencadeantes, Tratamento do stress e da depressão | A Aromaterapia no 
tratamento da obesidade e celulite | Problemas circulatórios, varizes.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Liliana Alexandra Silva Roque Vera Teixeira

Tatiana Vidal de brito

Comece já o seu curso.
Onde e como quiser!

B-LEARNING:
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HOMEOPATIA PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE *
HORAS DE FORMAÇÃO: 150 horas (estas horas incluem horas letivas presen-
ciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue 
ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Novembro a Maio.

OBJECTIVO GERAL: Formar qualificadamente os nossos alunos de forma a con-
seguirem o nível profissional adequado. Para isso, contamos com um programa 
que abrange um campo muito amplo da Homeopatia.

POPULAÇÃO ALVO: Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos e Profissionais de Saú-
de que pretendem complementar os seus estudos.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Licenciatura ou Bacharelato em 
área de saúde.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime de Fim de 
Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. Esta formação é 
realizada no âmbito do protocolo existente entre o IPN e o Instituto de Formação 
Superior em Bioterapias. No final da Formação em Homeopatia realizar-se-á uma 
Prova de Avaliação, com vista à obtenção de Diploma, emitido pelo Instituto Por-
tuguês de Naturologia em colaboração com o Instituto de Formação Superior em 
Bioterapias e pela Homeopatia Europeia. No final do primeiro ano obterão um certi-
ficado de Formação Básica em Homeopatia. Os alunos que pretendam desenvolver 
a sua formação poderão continuar pelo segundo e terceiro ano, com estudo de 
patologias, conforme programa. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o 
desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador. Se-
rão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão 
solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para avaliar a capacidade 
de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em conta, ainda, todo o 
trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, 
essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS:A.- Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho.

B. – Certificado do Instituto de Formação Superior em Bioterapias.

PLANO CURRICULAR

1º Ano

Introdução | A Diátese da Psora | A Diátese do Tuberculismo | A Diátese da 
Silicose | A Diátese do Luetismo.

2º Ano

Patologia Respiratória | Patologia Dermatológica | Patologia Digestiva | Patologia 
Endocrinológica | Situações de Emergência | Homeopatia e Informática.

3º Ano

Patologia Pediátrica | Patologia Reumatológica | Patologia Urológica e 
Ginecológica | Patologia Endocrinológica | Situações de Emergência | 
Homeopatia e informática.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Formadores da responsabilidade do Instituto de Formação Superior em Bioterapias.

TÉCNICO ESPECIALIZADO EM 
ATENDIMENTO E ACONSELHAMENTO 
NATUROLÓGICO
HORAS DE FORMAÇÃO: 500 horas (estas horas incluem horas letivas presen-
ciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue 
ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 2 semestres.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho.

OBJECTIVO GERAL: O Curso Técnico Especializado em Atendimento e Aconse-
lhamento Naturológico destina-se a um estudo mais desenvolvido e profundo sobre 
a orientação e aconselhamento, nomeadamente de assessoramento aos técnicos 
naturológicos, atendimento em ervanárias  e orientação primária, garantindo que 
este profissional adquira as competências necessárias para uma orientação de um 
cliente que se dirige a uma ervanária ou parafarmácia. Visa dar a conhecer as 
plantas e os suplementos nutricionais naturais, seus derivados e formulações e 
distintas aplicações na saúde. Finda a formação o aluno deverá estar preparado 
para explicar os princípios farmacológicos que regem a utilização e eleição das 
plantas medicinais no tratamento de patologias; conhecer a composição, mecanis-
mos de ação, indicações, contraindicações, usos e efeitos secundários das plantas 
mais comuns, fazer aplicação destes conhecimentos aos casos e situações que lhe 
sejam colocadas no âmbito da sua atividade profissional, nomeadamente quando 
responsável por atendimento em ervanárias ou centros especializados.
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SAÍDAS PROFISSIONAIS: Supervisão de centros de tratamentos naturais; Orientar 
as solicitações no âmbito de centros de produtos naturais; Ervanárias; atendimento 
especializado em produtos naturais. Supervisão de Centros de Venda de produtos 
naturais, Dietéticas e Supermercados Biológicos; Direção de Centros Naturais.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos com o 12º ano de 
escolaridade têm preferência, na selecção. A selecção será feita, ainda, tendo em 
conta as habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

B - DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

Fitoterapia | Botânica | Ortomolecular e Dieta do Grupo Sanguíneo | Psicologia 
Terapêutica e de Atendimento | Biologia. 

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Adelaide Rodrigues de Amorim Ana Sofia Silva

Maria do Carmo Tavares José Alves

Cláudia Castro Hélder Bruno Nóbrega Nabais

IRIDOLOGIA
HORAS DE FORMAÇÃO: 60 horas + 1 semestre de trabalho clínico fac. (estas 
horas incluem horas letivas presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com 
o horário e calendarização entregue ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo 
onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 1 semestre + 1 semestre 
trabalho clínico (fac.).

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho.

OBJECTIVO GERAL: Este curso pretende fornecer ao terapeuta uma técnica ex-
cecional de observação do estado de saúde do paciente, através da observação e 
diagnóstico pela Íris. Integrar os conhecimentos adquiridos sobre o funcionamento 
do organismo, compreender os órgãos e vísceras a interligação física, mental, emo-
cional, e espiritual, bem como dominar os métodos de diagnóstico pela observação 
e dominar casos práticos de observação.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELEÇÃO: Profissionais de Saúde. A selec-
ção será feita, ainda, tendo em conta as habilitações, uma entrevista e prioridade 
de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se 
pretendido.

PLANO CURRICULAR

A Iridologia e a sua importância (A Iris revela a sua saúde; A visão da Iridologia; 
Definição; A história e a evolução da Iridologia; Alterações Iridológicas e 
correspondência clínica; Ética na Iridologia) | Estrutura do olho ( Anatomia do 
olho; As várias camadas do olho; As divisões da Íris; Apresentação de mapas 
da Íris; As 7 G. áreas de Deck) | Disposição dos órgãos e as suas funções no 
enquadramento das 7 G. A. De Deck | Enquadramento da íris no mapa Iridológico 
| Correspondência de marcas e modificações na estrutura da íris, casos práticos | 
As principais desordens patológica | Aplicação clínica da Iridologia.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Sofia Maciel
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GERIATRIA
HORAS DE FORMAÇÃO: 260 horas (estas horas incluem horas letivas presen-
ciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue 
ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO: O curso tem a duração total de 5 meses.

OBJECTIVO GERAL: Pretende-se com esta formação transmitir os conhecimentos 
essenciais para saber tratar bem as pessoas de idade mais avançada, atendendo 
às suas necessidades específicas, formando profissionais da área da Geriatria, 
Agentes de Geriatria (Auxiliares de Ação Directa) e público em geral que pretende 
vir a trabalhar nesta área.

POPULAÇÃO ALVO: Estudantes que pretendam ingressar na área da Geriatria e 
candidatos com o 12º ano.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: A selecção será feita, ainda, ten-
do em conta as habilitações gerais, uma entrevista e prioridade de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se 
pretendido.

PLANO CURRICULAR

A velhice (ciclo vital, velhice e tarefas do desenvolvimento psicológico) | Saúde 
e fisiopatologia do idoso(prevenção de problemas e promoção da saúde) | 
Técnicas manuais de recuperação | Deontologia e ética profissional, princípios 
fundamentais | Animação (conceitos, princípios e técnicas) Comunicação 
(análise transaccional; Psicologia da saúde) | O idoso e as instituições de 
acolhimento | Saúde mental na 3ª idade | Higiene da pessoa idosa no domicílio 
| emergência médica | Técnicas de relaxamento (massagem e reflexologia) | 
A dieta do idoso (alimentação em lares e centros de dia) | nutrição e dietética 
no domicílio (nutrição ortomolecular) | A postura e a ergonomia do profissional 
| Higiene e segurança dos estabelecimentos | As empresas de serviços de 
geriatria | Estágio facultativo.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Adelaide Rodrigues de Amorim Ana Sofia Silva

Ana Isabel Moreira Gonçalves Ana Sofia Mil Homens

André António Moura dos Santos Carlos Testas

Cláudia Francisco Tatiana Vidal de brito

Elisa Manuela Campos Figueiredo Fernado Eiras

Liliana Alexandra Silva Roque Mafalda Ferreira

Patrícia Alves Dias Pedro Moreira

ESTÉTICA NATURAL E ANTI-AGING
HORAS DE FORMAÇÃO: 480 horas (estas horas incluem horas letivas presen-
ciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue 
ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: 2 semestres letivos.

INíCIO E TÉRMINO: De Outubro a Julho.

OBJECTIVO GERAL: O principal objectivo do Curso de Estética Natural é habilitar 
os formandos sobre as técnicas naturais aplicadas à estética e beleza do corpo e 
combate ao envelhecimento, fornecendo técnicas de modelação corporal e anti en-
velhecimento. Trata-se de uma nova forma de abordar a beleza, pela via da saúde, 
da reconstituição e renovação celular e da energia vital.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos com o 12º ano de 
escolaridade têm preferência, na selecção. A selecção será feita, ainda, tendo em 
conta as habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se 
pretendido.
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PLANO CURRICULAR

Anatomia | Nutrição Direccionada mais adequada à longevidade: os alimentos, 
confeção e combinação | Técnicas naturais de modelação facial e corporal: a) 
Definição de conceitos teóricos: A Celulite - tipos de celulite, causas e prevenções; 
As estrias e flacidez da pele; b) Tratamentos anticelulíticos e de modelação 
corporal: A Ventosoterapia; Os Bambus; Aplicações tópicas com Aromoterapia 
- sinergias com óleos; c) Drenagem Linfática, pós-operatório, pernas cansadas, 
Celulite branda/mole, Celulite dura, massagem lipolítica e envolvimentos de 
argila; d) Breve abordagem aos tratamentos estéticos com Aparelhologia: Ultra-
sons - efeitos, indicações e contra-indicações; a sonoforese; Electroestimulação 
- efeitos, indicações e contra-indicações; Pressoterapia - efeitos, indicações e 
contra-indicações; A Ventosa eléctrica; e) Aplicação prática dos tratamentos: 
Demonstração e aplicação prática da sequência de movimentos com a 
técnica da ventosa de combustão e dos bambus na região abdominal, coxas 
e glúteos; Exposição prática de envolvimentos de argila com Aromoterapia; f) 
Informações adicionais | Técnicas de Reflexologia e Do-In - Automassagem e 
relaxamento | Técnicas de Massagem e Geotermal Hidroterapia  Naturopática: 
Hidroterapia e as suas vertentes; Definição de Hidroterapia Naturopática; A 
Hidroterapia Constitucional - Demonstração Teórico-Prática | Tratamentos SPA: 
A Aromoterapia na elaboração de soluções cosméticas Spa; A pele;Tratamentos 
de rosto - aplicação prática; Tratamentos de corpo - aplicação prática.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Ana Isabel Moreira Gonçalves Ana Sofia Silva

André António Moura dos Santos Carlos Testas

Elisa Manuela Campos Figueiredo Liliana Alexandra Silva Roque

Pedro Moreira Ricardo Picão caldeira Rodeia

Tatiana Vidal de brito

HIDROTERAPIA DO CÓLON
HORAS DE FORMAÇÃO: 60 horas (estas horas incluem horas letivas presenciais, 
de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue ao 
aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: 3 meses (uma aula por semana em regime pós laboral).

OBJECTIVOS GERAIS: Esta formação tem como objectivo permitir ao terapeuta 
conhecer as vantagens e desvantagens da utilização da água como meio de limpe-
za e higiene intestinal, bem como os seus efeitos terapeuticos.

DESTINATÁRIOS: Profissionais de saúde, Terapeutas e todos os estudantes da 
área da saúde.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se 
pretendido.

PLANO CURRICULAR

Módulo I: Anatomia e fisiologia do intestino. O aparelho digestivo e seu 
funcionamento. As principais patologias ou disfunções. Permeabilidade 
intestinal | A importância de um intestino saudável e seu reflexo na saúde. O 
cólon saudável e doente. A Obstrução do cólon | A lavagem intestinal: tipos, 
vantagens e cuidados a ter.
Módulo II: A Alimentação e a sua importância para a saúde do cólon. Os 
alimentos e os nutrientes mais indicados. As diferentes fases de evolução do 
cólon e a alimentação adequada. A reposição da flora intestinal e a importância 
da desintoxicação do organismo.
Módulo III: A máquina de Hidroterapia e outros equipamentos. Seu 
funcionamento. Manutenção | Procedimentos e protocolo de actuação. A 
prática clínica: Procedimentos sanitários; Higiene e segurança na aplicação 
| O ambiente: Material e estruturas necessários; Preparação do ambiente | O 
paciente: Preparação; Durante a sessão; Finalização; Psicologia terapêutica | 
Registos: Folha de registos; O que importa registar.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Ana Sofia Silva Cláudia Rodrigues

Eva Ferreira Hélder Bruno Nóbrega Nabais

B-Learning 
e Presencial
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COSMÉTICA E FISIOLOGIA CUTâNEA
HORAS DE FORMAÇÃO: 54 horas letivas.
INÍCIO DO CURSO: Outubro e Março.
OBJETIVO GERAL: Conhecer a fisiologia da pele, os tipos de pele e as diferentes 
patologias associadas.
POPULAÇÃO ALVO: Profissionais de Saúde ou da Cosmética; estudantes da área 
da Estética ou da saúde.
REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos deverão ter, de 
preferência, o 12ª ano de escolaridade.  A selecção será feita tendo em conta as 
habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas es-
peciais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade.
MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo.
METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação será teórico-prática 
com grande predominância prática. A avaliação será contínua acompanhada de 
mini-testes.
DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publica-
do na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho.

PLANO CURRICULAR

Cosmética em Portugal: Legislação Infarmed (PCHC; Definições; Legislação; Infarmed 
e Cosméticos;Cosmetovigilância; Consulta D. Lei; PIF – Product Information File) | 
Anatomofisiologia cutânea (Funções da pele; Camadas da pele e estratos; Principais 
células cutâneas; Queratinização; Camada córnea e hidratação; Fibras dérmicas e matriz 
extracelular; Filme hidrolipidico; Fototipos; Anexos Cutâneos) | Tipos e Estados de Pele 
(Classificação de tipo de pele (seca /oleosa/ mista/ sensível/resistente/pigmentada/ rugas); 
Estados de pele (desidratação/ hipereactividade); Identificação tipo de pele; Questionários 
de avaliação de tipo de pele) | Cuidados Cosméticos: Limpeza (Importância da higiene 
cutânea; Galénicas e tipos de pele; Produtos complementares de limpeza) | Hidratação 
da pele: Cuidados Cosméticos, Hidratantes e nutritivos (Fisiologia da Hidratação Cutânea; 
Ingredientes Ativos com actividade hidratante: oclusivos/filmogéneos/humectantes; 
Ingredientes com actividade nutritiva) | Acne (Fisiopatologia; Tipos e estados; Cuidados 
e tratamento) | Discromias (Hipercromias e Hipocromias; Fisiopatologia; Prevenção 
e tratamento) | Eczema e Dermite Atópica (Fisiopatologia; Prevenção e tratamento) | 
Psoríase e Rosácea (Fisiopatologia; Prevenção e tratamento) | Nutrição e Suplementos nas 
Patologias cutâneas | Envelhecimento cutâneo (Envelhecimento intrínseco; Envelhecimento 
extrínseco; Prevenção e tratamento); Cuidados Estéticos (Principais Procedimentos 
Estéticos; Microdermoabrasão; Peelings; Laser) | Fotoproteção (Fotótipos; Radiação 
Solar; Filtros Solares; Cuidados pré e pós-solar; Auto-bronzeadores) | Cosmética Corporal: 
Hidratação, Celulite, Estrias, Flacidez (Fisiopatologia; Prevenção e tratamento) | Nutrição 
e Suplementos Aplicados a Anti-Aging, Fotoprotecção e Estética rosto e corpo | Cabelo: 
Fisiologia; Patologia Capilar; Manipulação Capilar; Cuidados Cosméticos Capilares | 
Nutrição e Suplementos Aplicados a Cuidados Capilares, Manutenção e tratamento.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Ana Nunes António Lacerda Vieira

CONSCIÊNCIA ALIMENTAR, 
EMOCIONAL E AMbIENTAL
HORAS DE FORMAÇÃO: 60 horas (estas horas incluem horas letivas presenciais, 
de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue ao 
aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

INÍCIO DO CURSO: Outubro e Março.

OBJETIVO GERAL: No final da acção de formação os(as) formandos (as) deverão 
ser capazes de relacionar a alimentação com a sua saúde física e emocional e a 
influência e impacto no planeta e nos outros seres vivos.

POPULAÇÃO ALVO: Esta formação está indicada para todas as pessoas interessa-
das no tema, não tendo pré-requisitos obrigatórios.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos deverão ter, de 
preferência, o 12ª ano de escolaridade.  A selecção será feita tendo em conta as 
habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas es-
peciais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação será teórico-prática 
com grande predominância prática. A avaliação será contínua acompanhada de 
mini-testes.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publica-
do na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho.

PLANO CURRICULAR

Módulo I:  Estado actual do nosso planeta, da nossa alimentação e a 
sustentabilidade:  Efeito de Estufa e Aquecimento Global (Processo do Efeito de 
Estufa; Aquecimento Global; Evidências do aquecimento Global; Consequências do 
Aquecimento Global; Medidas contra o Aquecimento Global) | O homem enquanto 
habitante da Terra (Conceito de sustentabilidade; As quatro visões sobre a natureza; 
As quatro inclinações míticas sobre a condição humana; Risco e Incerteza; Visão 
Antropocêntrica e Visão Ecocêntrica;  Alguns factos sobre a condição humana atual).
Módulo II:  O Ser Humano - a Alimentação e as Emoções:
O Ser Humano (O Ser Humano e os 5 Elementos; Qualidades Vibracionais dos 
corpos físico, emocional e mental; O PH do corpo humano: Alimentos Alcalinizantes 
e Alimentos Acidificantes) | Alimentação e Nutrição (Os Nutrientes: Macro e 
Micronutrientes - Hidratos de Carbono, Proteínas, Gorduras, Sais Minerais, 
Fibras, Vitaminas) | A Alimentação e as Emoções (A dieta como caminho para o 
auto conhecimento;  Tipos de Relacionamento com a comida; Causas para os 
desequilíbrios alimentares - Desejo por doces) | A Alimentação natural, sustentável, 
energética e consciente (Benefícios da sua prática; O que fazer agora em prol do 
amanhã; Comer em harmonia com a natureza).
Módulo III:  O Novo Paradigma da Alimentação no Séc. XXI (Carne; Ovos; Leite; 
Peixe; Vegetais e Desperdício Aliementar).
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EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Estrela São Pedro

bIOCOSMÉTICA
HORAS DE FORMAÇÃO: 70 horas letivas.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: Inicio em Novembro ou Janeiro ou Março.

OBJETIVO GERAL: Este curso visa a aprendizagem de vários protocolos de trata-
mento cosmético realizados estritamente com ingredientes de origem natural e bio-
lógica. O aluno terá a oportunidade de realizar, em contexto prático de aula, várias 
soluções cosméticas para rosto e corpo para mulher, homem e bebé, permitindo-lhe 
construir de base emulsões, cremes, bálsamos, esfoliantes, géis, tónicos, séruns, 
máscaras faciais, envolvimentos corporais, leites corporais, desodorizantes, sham-
poo, etc.

POPULAÇÃO ALVO: Estudantes; Profissionais de Saúde; Técnicos de Medicina 
Natural; Activos Desempregados; Jovens e Adultos à procura do 1º emprego, Este-
ticistas, Público em geral.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos deverão ter, de 
preferência, o 12ª ano de escolaridade.  A selecção será feita tendo em conta as 
habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas es-
peciais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação será teórico-prática 
com grande predominância prática. A avaliação será contínua acompanhada de 
mini-testes.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publica-
do na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho.

PLANO CURRICULAR

Módulo I:
Anatomia da pele - estrutura e funções | Avaliação e caracterização dos vários 
tipos e estados de pele - seca, oleosa, acneica, madura, sensível, negra, 
desidratada, manchas, psoríase, flacidez, rugas, couperose, dermatites, 
eczemas, etc. | Estudo do diagnóstico facial e factores desencadeadores das 
patologias dermatológicas.

Módulo II:

Definição de Biocosmética | Diferenças entre cosmética química e cosmética 
natural biológica - excipientes, ingredientes activos e aditivos | Estudo dos 
ingredientes necessários na elaboração de soluções cosméticas (características, 
propriedades e funções: As bases: Óleos vegetais biológicos, 1ºpressão a frio, 
manteigas vegetais, ceras vegetais, glicerinas vegetais, emulsificantes de origem 
vegetal, hidrolatos biológicos, gel aloé vera; Activos hidratantes, antioxidantes 
e anti-age; Exfoliantes, argilas e colorantes de origem natural; Conservantes 
naturais; Óleos essenciais biológicos, extractos aromáticos de frutos e flores 
naturais e concentrados activos de plantas) | Regras de elaboração de sinergias 
cosméticas | Definição dos instrumentos necessários à concretização das 
soluções cosméticas.

Módulo III:
Elaboração de várias soluções cosméticas naturais e sua aplicação prática em 
aula: cremes, séruns, mousses, géis, tónicos, desmaquilhantes, esfoliantes, 
máscaras faciais, bálsamos, desodorizante, gel de banho, shampoo, leites 
corporais, etc: Tratamentos rosto - elaboração de protocolos de tratamento 
naturais para todos tipos e estados patológicos de pele; Tratamentos corpo - 
Argiloterapia, algoterapia, chocoterapia, caneloterapia, frutoterapia, cafeterapia, 
vinoterapia, terapia floral, tratamentos anticelulíticos, refirmantes, exfoliantes, 
desintoxicantes, hidratantes, anti-estrias, tratamentos cosméticos para mãos 
e pés, autobronzeadores; Elaboração de soluções cosméticas para higiene 
pessoal: gel de banho corporal, gel de higiene íntima, shampoo, desodorizante; 
Elaboração de soluções cosméticas terapêuticas para massagem, dores 
musculares e reumáticas, pernas pesadas e inchadas, varizes, queimaduras 
solares, picadas de insecto, etc; Tratamentos específicos para grávidas e bébes; 
Tratamentos cosméticos específicos para Homem.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Ana Cláudia Barreira Nunes Liliana Roque
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MEDICINA TRADICIONAL CHINESA *
HORAS DE FORMAÇÃO: 3.840 horas (estas horas incluem horas letivas presen-
ciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue 
ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 8 semestres (com estágio 
incluído).

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho.

OBJECTIVO GERAL: Os objectivos em particular para estes formandos são:
1) Dar formação de nível superior nestas matérias, tendo em conta a possível re-
gulamentação das TMC;
2) Estabelecer intercâmbio com escolas europeias de prestígio e com Universida-
des Chinesas;
3) Garantir e pôr à disposição dos formandos, formadores credenciados e de nível 
superior (grande parte dos formadores são professores universitários, licenciados, 
mestres e doutores);
4) Dotar o curso de um currículo que possa competir com as exigências internacionais, 
quer segundo os padrões das escolas europeias, quer segundo o que é usado nas Univer-
sidades Chinesas de Medicina Chinesa.
Para tal as sessões de formação são preparadas de acordo com a formação dada 
pela Universidade de Beijing (Pequim), segundo o programa do Comité Internacio-
nal de Exames de M.T.C. Os formandos praticam técnicas nas aulas práticas e, nos 
dois últimos anos, realizam práticas clínicas com acompanhamento de formador. 
Realizada esta formação pretende-se que o formando esteja em condições de se 
candidatar ao Exame Internacional, na China, com o acompanhamento do Instituto 
Português de Naturologia (I.P.N.).

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos deverão ter, pre-
ferentemente, o 12º ano de escolaridade.  A selecção será feita tendo em conta 
as habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas 
especiais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho.

B - DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

1º e 2º Semestre (1º ano)

Anatomia Sistemática | Auriculoterapia | Reflexologia e Automassagem | História 
da MTC e Teoria Básica | Estrutura de Meridianos e Localização de Pontos  | 
Biologia Molecular,  Bioquímica e Fisiologia Celular | História da Medicina 
Natural - Educação, Promoção para a Saúde. 

3º e 4º Semestre (2º ano)

Auriculoterapia Prática | Fisiologia e Genética Humanas | Farmacologia e 
Toxicologia | Chi-Kung e Tai-Chi Terapêutico | Fisiopatologia | Técnicas de 
Massagem | Diagnóstico I e II | Técnica Acupunctural e Moxibustão | Tui-Na.

5º, 6º, 7º e 8º Semestre (3º e 4º ano)

Farmacopeia Chinesa | Psiconeuroimunologia | Patologias, Especialidades e 
Tratamentos | Noções de Emergência Médica  | Ética, Deontologia e Legislação 
em Saúde | Ortopedia Chinesa | Shiatsu | Feng-Shui | Saúde Pública, Higiene e 
Segurança no Trabalho | Alimentação de Acordo com os Princípios da M.T.C. | 
Metodologia Cientifica, Investigação e Trabalho Monográfico | Diagnóstico III e 
IV | Ensino Clínico | Trabalho Clínico e  Estágio Profissional.

Os alunos nos dois últimos semestres da sua formação poderão frequentar  discipli-
nas que obtiveram aprovação dos anos anteriores, sem qualquer custo. No fim da 
formação, os alunos poderão ter acesso à formação de especialização ou pós gra-
duação, a decorrer no IPN.  A observação cliníca inicia-se a partir do 5º semestre.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Ana Sofia Mil Homens Américo Filipe de Matos Simões Lopes

Ana Isabel Moreira Gonçalves Ana Maria Nogueira Veloso

André António Moura dos Santos António José Afonso Marcos

Aurélio Ferraz Moura Marques Carlos Testas

Cristina Maria Monteiro Barros da Costa Hélder Bruno Nóbrega Nabais

Diana Pinho Liliana Alexandra Silva Roque

Mafalda Ferreira Bruno Silva

Mariana Cunha claudia Raimundo
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Maurício Adelino Lopes Soares Raquel Guimarães

Nuno Pacheco Óscar Manuel Valente Félix

Pedro Moreira Patrícia Alves Dias

Tânia Guerreiro Paulo Rafael Veiga Alves

Ricardo Picão caldeira Rodeia Sérgio Oliveira Ferreira

Vera Mónica de Sousa Teixeira Fernando Eiras

Adriana Rodrigues Ana Sofia Silva

Tatiana Vidal de brito Margarida Cruz

José Alves Rui Gonçalves

FORMAÇÃO POS DIPLOMADA:

Depois de completada a formação de Medicina Tradicional Chinesa, o aluno po-
derá complementar a sua formação com outras especializações, acedendo a mais 
certificação. Assim:
a) Pode realizar  complementos a esta formação, em outras áreas do IPN, quer seja 
em Naturopatia ou de Técnicas Manuais, através de um processo de convalidação 
de conhecimentos e obter estas formações especializadas.
b) Inscrever-se na Pós Graduação em Medicina Chinesa onde onde se pretende 
desenvolver temáticas específicas, consolidar conhecimentos, convalidar experiên-
cia e dotar os formandos de novas valências. A formação contínua é essencial para 
a renovação dos conhecimentos e esta pós graduação visa reforçar a competitivi-
dade no mercado de trabalho àqueles que sabem que a formação tem de ser uma 
constante do bom profissional. Para tal, foram convidados professores externos 
ao IPN para que possam trazer experiências novas, outras formas de trabalho e 
abordagem da Medicina Chinesa, em matérias como Craniopuntura, Acupuntura 
Abdominal, Eletroacupuntura, Acupuntura Estética, Técnica de Agulha de Fogo e 
outras especilidades.Poderá, ainda, aceder à formação especializada em Técnicas 
de Diagnóstico de MTC: Pulsologia, Língua e outras formas de Diagnóstico.
c) Pós graduação na China em Acupuntura e Moxibustão, Monitor de Qi Gong mé-
dico, Estética Clínica Oriental, Instalações Hospitalares de Acupuntura, no segui-
mento dos nossos protocolos descritos atrás, com Diploma emitido pelo Colégio 
Internacional da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Beijing.

SHIATSU
HORAS DE FORMAÇÃO: 240 horas (estas horas incluem horas letivas presen-
ciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue 
ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração 2 semestres letivos.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho. 

OBJECTIVO GERAL: O principal objectivo do Curso de Shiatsu, é conseguir formar 
técnicos especializados no Shiatsu e, para isso, no final do curso, o aluno deverá estar 
apto a executar as técnicas de digitopressão.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos com o 12º ano de 
escolaridade têm preferência, na selecção. A selecção será feita, ainda, tendo em 
conta as habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em regime diurno, nocturno 
ou de fim de semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. Além das 
aulas de Shiatsu, os alunos terão de assistir às aulas de Anatomia e de Princípios 
de Medicina Chinesa Aplicado ao Shiatsu, sem qualquer custo adicional. Tratando-
-se de um curso bietápico, o aluno obterá certificação no primeiro nível de 10 meses 
e quem pretender continuar os seus estudos em Shiatsu poderá continuar por mais 
10 meses, estudando nas nossas clínicas. No 2º nível os melhores alunos poderão 
receber, ainda, para além do Certificado, uma Carta de Recomendação e Mérito 
que atesta o seu empenho pessoal e técnico. Esta etapa destina-se principalmente 
aos alunos que pretendam seguir a profissão de Shiatsu - Terapeuta como espe-
cialização e terão os módulos (sujeitos a um número mínimo de inscrições) de: a) 
Patologias e Tratamentos; b) Elaboração de Monografia de Investigação; c) Ensino 
e Trabalho Clínico. Este curso consiste em 3 modalidades práticas: o Shiatsu exe-
cutado no chão, na cadeira e na marquesa. 

Comece já o seu curso.
Onde e como quiser!

B-LEARNING:
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METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

B  - DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL:  Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

Shiatsu | Princípios da Medicina Chinesa aplicados ao Shiatsu | Anatomia. 

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

André António Moura dos Santos Pedro Moreira

Óscar Manuel Valente Félix Tatiana Vidal de brito

Vera Mónica de Sousa Teixeira

AURICULOTERAPIA
HORAS DE FORMAÇÃO: 120 horas (estas horas incluem horas letivas presen-
ciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue 
ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 2 semestres.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho. 

OBJECTIVO GERAL: Proporcionar um conjunto de conhecimentos teórico-práticos 
na área da acupuntura auricular; Práticas de aplicação dos referidos conhecimen-
tos, de forma a facilitar a sua integração no mercado profissional; Organizar um 
conjunto de conhecimentos e procedimentos que visem a inserção da auriculotera-
pia noutras áreas da terapia natural.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual con-
texto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é conside-
rada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimentos, de forma 
sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de investigação 
orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação. A avaliação será contí-
nua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento 
do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador. Serão feitos 
trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão soli-
citados testes de avaliação e provas práticas individuais para avaliar a capacidade 
de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em conta, ainda, 
todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de 
trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se 
pretendido.

PLANO CURRICULAR

Referências Históricas da Terapia Auricular | Fundamentos da Auriculoterapia 
| Anatomia do Pavilhão Auricular | Pontos Auriculares Agrupamento de Pontos 
Auriculares, segundo as suas funções | Diagnóstico Auricular | Noções Básicas 
de Tratamento Auricular | Tratamento Auricular segundo a sua Patologia e 
Princípios de MTC. 

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Ana Veloso André António Moura dos Santos

cláudia Raimundo Óscar Manuel Valente Félix

Pedro Moreira
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FENG-SHUI
HORAS DE FORMAÇÃO: 60 horas (estas horas incluem horas letivas presenciais, 
de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue ao 
aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: Tem duração de 1 semestre letivo.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: Inicia-se em Outubro ou Fevereiro.

OBJECTIVO GERAL: Neste curso estuda-se a melhor distribuição dos equipa-
mentos, mobílias, nos escritórios, na casa, no consultório, no local de trabalho, na 
fábrica, etc, de acordo com as regras energéticas, de forma a que se consiga uma 
melhor harmonia e bem estar, nesses locais.

REQUISITOS DE CANDIDATURA: Os candidatos deverão ter, de preferência, o 
12ª ano de escolaridade.  A selecção será feita tendo em conta as habilitações, 
uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas especiais para 
maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se 
pretendido.

PLANO CURRICULAR

Conceito de Feng Shui, sua importância e suas aplicações | Breve perspectiva 
histórica do Feng Shui | Bases do Feng ShuiEscolas de Feng Shui |  “Remédios” 
do Feng Shui | A Água no Feng Shui - sua importância e perigos | Reflexão sobre 
a importância do Feng Shui enquanto modalidade de desenvolvimento pessoal e 
espiritual | Análise de exemplos práticos de utilização do Feng Shui | Aplicações 
do Feng Shui - À procura do equilíbrio (Análise da Casa; Análise Intrapessoal e 
Interpessoal; Análise dos Espaços Exteriores; Análise dos Espaços Interiores; 
Análise do Local de Trabalho).

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Raquel Guimarães

PÓS-GRADUAÇÃO NA CHINA
no âmbito deste departamento do Instituto Português de Naturologia e em protocolo 
com a Escola Superior de Técnicas Parasanitárias,  a Associação Médica Chinesa 
e a International School Beijing University of Chinese Medicine, realizam-se todos 
os anos formação especializada na China, proporcionando aos seus alunos vários 
cursos e programa de acompanhantes nas épocas de Julho, Agosto e Setembro.

I. Pós-Graduação em Massagem e Osteopatia Chinesa
Destinada a todas as pessoas que realizaram cursos de Massagem, Osteopatia, 
etc.

Carga Horária: 75 horas téorico-práticas.

Solicite o programa na Secretaria do iPn.

II. Pós-Graduação em Acupuntura e Moxibustão
Destinada a todas as pessoas com formação em Acupuntura.

Carga Horária: 75 horas téorico-práticas, incluindo visitas ao hospital.

Solicite o programa na Secretaria do iPn.

III. Master em Massagem 
Dirigido a alunos que já tenham realizado a Pós-Graduação em Massagem e Os-
teopatia Chinesa (I). O Colégio de Médicos da China dá a possibilidade de todos 
os alunos que já realizaram o curso de Pós-Graduação com a Associação Médica 
Chinesa poderem ficar com grau de Master.

Carga Horária: 75 horas téorico-práticas.

Solicite o programa na Secretaria do iPn.

IV. Master de Acupuntura e Moxibustão
Dirigido aos alunos que realizaram a Pós Graduação de Acupuntura e Moxibustão 
ou tenham o título do Exame Internacional. 

Carga Horária: 75 horas téorico-práticas.

Solicite o programa na Secretaria do iPn.
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V. Curso de Reflexoterapia Podal e Técnicas Complementares 
(Tema base do Master de Massagem)

Carga Horária: 75 horas téorico-práticas.

Solicite o programa na Secretaria do iPn.

VI. Curso de Craniopuntura, Manopuntura e Podopuntura 
(Tema base do Master de Acupuntura e Moxibustão)

Carga Horária: 75 horas téorico-práticas.

Solicite o programa na Secretaria do iPn.

VII. Curso de Monitores de Chi-Kung
Destinado para todas as pessoas que queiram conhecer o Chi-Kung.

Carga Horária: 75 horas téorico-práticas. Solicite o programa na Secretaria do IPN.

VIII. Curso de Avançado de Chi-Kung
Destinado para todos os que tenham título de Chi-kung pela Associação Médica 
Chinesa. Trata-se de um curso de aprofundamento de conhecimentos.

Carga Horária: 75 horas téorico-práticas.

Solicite o programa na Secretaria do iPn.

IX. Exame Internacional de Acupuntura
Este Exame tem o reconhecimento da Universidade de Beijing, do Governo Chinês, 
do Comité Internacional de Exames e a Federação Mundial de Acupuntura. Integra-
do na O.M.S. este Exame valida os conhecimentos, já que o título é expedido pelo 
Comité Nacional do país onde o ensino é regulado.

A nossa escola (IPN) em protocolo com a Escuela Superior de Técnicas Parasanita-
rias proporciona aos seus alunos a possibilidade de realizar este exame em contacto 
com o Comité Internacional de Exames. Os candidatos terão de ter, pelo menos, 
estudos certificados de Acupuntura e experiência clínica. O aluno aprovado obterá 
o título de Licenciado em Acupuntura emitido pelo Comité Internacional de Exames 
da República Popular da China e avalizado pela Universidade de Pequim e a Fede-
ração Mundial de Acupuntura. O candidato poderá solicitar, junto do IPN programa e 
informação para preparação do Exame, logo que realizada a sua inscrição. Haverá 
um curso de preparação para este exame que terá a duração de 60 horas (teóricas 
e práticas).

Obs: Todos estes cursos são leccionados em Espanhol. 

Os interessados que se inscrevam em qualquer um dos cursos podem levar acom-
panhantes, já que está previsto um Programa para Acompanhantes, que se destina 
a todas as pessoas que desejem acompanhar os estudantes e conhecer a cultura 
chinesa. (Mais informações contactar a secretaria do Instituto).

Comece já o seu curso.
Onde e como quiser!

B-LEARNING:

O IPN reserva-se no direito de proceder a algum ajuste nos 
conteúdos programáticos dos cursos.

APOIO AO CANDIDATO

Com o intuito de ajudar todos os interessados que pretendem iniciar a sua 
formação em TNC e têm algumas dúvidas, nós ajudamos. 

Consulte, agora, este documento. Coloque-nos as suas dúvidas. 
Nós responderemos. 

 
http://www.ipnaturologia.com/sites/default/files/ipn_dossier_regulamentacao_abr_2017.pdf
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TÉCNICAS DE 
REAbILITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE 

O Departamento de Técnicas de Reabilitação é um Departamento eclético que inclui cursos 
onde se trabalham e aperfeiçoam as técnicas manuais, essenciais na manutenção e reposição 
da saúde do organismo. Aqui estão as formações que todos deveriam ter para conhecimento do 
seu dia a dia, quer para si, quer para a sua famíla. São cursos estruturados de forma a que, em 
pouco tempo e de forma bem sistematizada, se adquira um elevado número de conhecimentos 
técnicos. Têm grande aplicação no mercado de trabalho, muito versáteis e de elevada empre-
gabilidade: Massagem e Técnicas Spa, Técnicas Avançadas de Mobilização e Manipulação, 
Osteopatia, Kinesiologia, são exemplos bem elucidativos. 

Para o Instituto Português de Naturologia é uma honra verificar que a grande maioria dos 
profissionais formados nesta casa desenvolve a sua atividade profissional, sendo referência no 
mercado de trabalho, que cada vez é mais exigente e conhecedor da Medicina Natural.

Estamos perante profissões com grande futuro e, por isso, assumimos a nossa responsabilida-
de enquanto entidade formadora de excelência.
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MASSAGEM E TÉCNICAS SPA
HORAS DE FORMAÇÃO: 500 horas (estas horas incluem horas letivas presenciais, 
de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue ao 
aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração de 2 semestres letivos.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho.

OBJECTIVO GERAL: Formar qualificadamente os nossos alunos de forma a con-
seguirem o nível profissional adequado. Para isso, contamos com um programa em 
que incluímos as disciplinas fundamentais para ser um bom massagista. Graças à 
atenção e acompanhamento do plano de estudos, pelos nossos professores, assim 
como a sua alta qualidade de ensino, o aluno do centro consegue adquirir o máximo 
rendimento de cada disciplina.

POPULAÇÃO ALVO: Médicos, Enfermeiros, Auxiliar de Clínica, Fisioterapeutas, 
Pessoas sem Certificação Sanitária e sem conhecimentos de Massagem. O nosso 
curso parte do nível inicial, não sendo necessário nenhum conhecimento prévio. 
Resulta um bom complemento para Estudantes ou Profissionais de Educação Fí-
sica (ISEF, Educadores Físicos, Monitores, Desportistas). A massagem será um 
necessário complemento no mundo do desporto tanto pela sua ação preventiva 
como analgésica. Poderá aumentar o rendimento no desportista, inclusive procurar 
soluções rápidas à lesão ou evitá-la.  

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos com o 12º ano de 
escolaridade têm preferência, na selecção, com entrada imediata. Para os restan-
tes  a selecção será feita tendo em conta as habilitações, uma entrevista e priorida-
de de inscrição. Adesão de candidaturas especiais para maiores de 23 anos sem 
12º ano de escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

B - DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL:  Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

O nosso programa pretende aplicar distintas técnicas manuais orientadas ao 
campo da saúde e bem-estar humano. Para isso, combina técnicas de massa-
gem ocidental com a quiromassagem desportiva e massagem chinesa, assim 
como distintos métodos, tais como as ventosas ou técnicas de sucção, terapia 
de percussão, electro-massagem, aplicação de calor, auriculoterapia, aromatera-
pia, automassagem, electroterapia, digitopressão, moxibustão, etc. Para isso as 
nossas aulas são em 70% práticas não dando, todavia, menos importância aos 
conhecimentos técnicos ou teóricos, já que a nossa metodologia baseia-se no 
aluno adquirir os conhecimentos teóricos através da prática.

NÍVEL bASE: Programa dos primeiros 10 meses: Anatomia Sistemática, 
Auriculoterapia, Shiatsu, Reflexoterapia e Automassagem, Tui-Na, Massagem 
Ocidental, Drenante e Desportiva. A Hidroterapia na Massagem: a hidroterapia 
constitucional, os envolvimentos, os cataplasmas. A água como complemento da 
massagem. A aromaterapia na massagem: os óleos e cremes para a massagem. 
cremes naturais de calor, de frio, antiinflamatórios e analgésicos. Elaboração de 
cremes.

NÍVEL ESPECIALIZAÇÃO (facultativo): Programa dos 10 meses seguin-
tes de especialização: Programa: Patologias músculo esqueléticas, Ligaduras 
funcionais, electroterapia – crioterapia – termoterapia, Imagiologia, Cinesiologia, 
Emergência Médica, Ensino Clínico, Tui-Na Avançado, Nutrição, num total de 
250 horas.

DEPARTAMENTO DE TÉCNICAS DE REAbILITAÇÃO
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EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Ana Isabel Moreira Gonçalves Ana Maria Nogueira Veloso

André António Moura dos Santos Carlos Testas

Liliana Alexandra Silva Roque Margarida Simões Cruz

Óscar Manuel Valente Félix Paulo Rafael Veiga Alves

Paulo Jorge Carvalho Soares Pedro Moreira

Tânia Guerreiro Sérgio Oliveira Ferreira

Tatiana Vidal de brito Vera Mónica de Sousa Teixeira

claudia Raimundo Nuno Pacheco

TÉCNICAS AVANÇADAS 
DE MObILIZAÇÃO E 
MANIPULAÇÃO
HORAS DE FORMAÇÃO: 250 horas (Nível I) +  250 horas (Nível II – facultativo). 
Total do Curso: 500 horas.
Serão creditadas as horas de contacto bem como as horas de auto estudo acom-
panhado de acordo com o horário e calendarização entregue ao aluno no início de 
cada ano letivo, no pólo onde se inscreve.

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 5 meses para o Nível I e 5 
meses para o Nível II (com contexto real de trabalho incluído no nível II). A forma-
ção é bietápica pelo que se certifica o Nível I.

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Julho e/ou Março a Janeiro.

OBJECTIVO GERAL: Criar competências, junto dos alunos, na área recuperação 
utilizando técnicas orientais e ocidentais que constituem uma grande valia no res-
tabelecimento físico. Esta formação pressupõe conhecimentos na área da mas-
sagem.  

SAÍDAS PROFISSIONAIS: Trabalhar a recuperação física, em clínicas, centros de 
massagem, termas, etc . 

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos deverão ter, de 
preferência, formação na área da saúde, em especial da massagem ou técnicas 
gerais de reabilitação. Além disso a selecção será feita, também, tendo em conta 
as habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 
A formação aos alunos será de aulas , essencialmente práticas, com aplicação das 
técnicas  mais importantes para uma vida saudável. Em qualquer um dos níveis 
haverá aulas dois a três dias por semana , em dias a definir pelo pólo e a comunicar 
ao aluno, no momento da inscrição.

METODOLOGIAS DE  FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: As horas creditadas  serão dis-
tribuídas por aulas lectivas, trabalho de investigação orientado e solicitado, estudo 
acompanhado e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduida-
de, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de res-
posta ao solicitado pelo formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais 
ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas 
práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.  

DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado pelo 
aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

TEMAS CL CAE Total

Módulo 1: Técnicas orientais de reabilitação - Téc-
nicas de Shiatsu
1 - Considerações gerais sobre Shiatsu: contextua-
lização histórica; definição; preparação da sessão.
2 - Contra Indicações à prática do Shiatsu
3 - Técnicas de Shiatsu: técnicas de Shiatsu efec-
tuadas no solo e na marquesa; técnicas de Shiat-
su efectuadas na cadeira de Shiatsu; técnicas de 
Shiatsu efectuadas com o paciente sentado. Téc-
nicas de Shiatsu efectuadas a grupos especiais.
4 - Tratamento em patologias comuns.

30 50 80

Módulo 2: Técnicas orientais de reabilitação - Téc-
nicas de Tui Na
1 - Contextualização histórica
2 - Técnicas: funções fisiológicas, biomecânicas e 
energéticas
3 - Técnicas orientais de manipulação e reabilita-
ção articular.  
4 - Técnicas orientais de manipulação do tecido 
mole. Aplicação das técnicas ao corpo humano. 
O tratamento ortopédico da medicina chinesa:
4.1. Tratamento de patologias da coluna vertebral
4.2. Articulação do ombro
4.3.  Articulação do cotovelo
4.4. Articulação do Joelho
4.5. Articulação do pé

30 50 80

NOVO
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Módulo 3: Técnicas ocidentais de manipulação. 
Evolução. Enquadramento das técnicas
1 - Indicações e contraindicações 
2 - Técnicas aplicadas: Técnicas aplicadas na Co-
luna dorsal, lombar e sagrada; Técnicas aplicadas 
no Membro Inferior; Técnicas aplicadas na Coluna 
Cervical; Técnicas aplicadas na Cabeça; Técnicas 
aplicadas no Membro Superior.

50 40 90

TOTAL NÍVEL I 110 140 250

Módulo 4:  Aplicação a profundamento das técni-
cas apreendidas. 24 30 54

Módulo 5: As  técnicas bioenergéticas, de relaxa-
mento  e  autoajuda . 24 30 54

Módulo 6: Desenvolvimento e especialização dos 
conhecimentos adquiridos no Nível I.
Contexto real de trabalho: estudos de vários casos 
reais, em contexto de avaliação dos vários exem-
plos clínicos. 

62 80 142

TOTAL NÍVEL II 110 140 250

TOTAL NÍVEL I e II 220 280 500

CL - componente letiva | CAE: componente de auto estudo

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Adelaide Rodrigues de Amorim Ana Isabel Moreira Gonçalves 

Ana Maria Nogueira Veloso Ana Nunes

Ana Sofia Silva André António Moura dos Santos

António José Afonso Marcos Hélder Bruno Nóbrega Nabais

Carlos Testas Maria do Carmo Tavares

Ana Sofia Mil Homens Fernando Eiras 

Óscar Manuel Valente Félix José Alves

edna Pagno claudia Raimundo

Claúdia Rodrigues Tânia Guerreiro

Tatiana Vidal de brito Vera Teixeira

Liliana Alexandra Silva Roque Eduardo Carvalho

Mariana Cunha Rui Gonçalves

Nuno Pacheco Raquel Guimarães

Patrícia Alves Dias Sofia Maciel

Pedro Moreira Ricardo Picão caldeira Rodeia

Aurélio Ferraz Moura Marques Hélder Bruno Nóbrega Nabais

Cristina Maria Monteiro Barros da Costa Paulo Rafael Veiga Alves

Diana Pinho Maurício Adelino Lopes Soares

Sérgio Oliveira Ferreira

ESPECIALIZAÇÃO DA 
ATM - ARTICULAÇÃO 
TEMPOROMANDUbULAR
HORAS DE FORMAÇÃO: 30 horas. Estas horas incluem aulas presenciais, estudo 
acompanhado, trabalho de investigação orientado e avaliação.

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total  2 meses. O horário será 
entregue ao candidato, no momento da inscrição. 

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: Setembro.

OBJECTIVO GERAL: Compreender a relação entre a ATM e sua influência sobre 
o sistema musculoesquelético, tendo em conta o conceito holístico; Analisar a fi-
siopatologia integrado na visão global do raciocínio clínico; Integrar os métodos de 
avaliação sistematizada, de forma a desenvolver um diagnóstico correto; Adquirir 
competências profissionais específicas na área que permitem dar resposta aos pa-
cientes que procuram intervenção nesta área; No final do curso deverão conhecer 
e dominar a intervenção do profissional nas disfunções craneo-mandibulares e sis-
tema estomatognático.

SAÍDAS PROFISSIONAIS: Reforço dos conhecimentos em técnicas manuais.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Profissionais na área da Saúde.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo 
(um sábado ou Domingo, por semana). A formação aos alunos será de aulas , 
essencialmente práticas para o conhecimento das técnicas mais importantes para 
uma alimentação. Haverá condições para confeção dos alimentos.

METODOLOGIAS DE  FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: As horas creditadas  serão dis-
tribuídas por aulas lectivas, trabalho de investigação orientado e solicitado, estudo 
acompanhado e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assidui-
dade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de 
resposta ao solicitado pelo formador. 

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa. 

NOVO
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DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado pelo 
aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

Anatomia e biomecânica da ATM e sistema craneomandibular; Fisiopatologia 
da ATM, manifestações clínicas, meios de diagnóstico e diagnóstico diferencial; 
Conceitos odontológicos; Análise das alterações da ATM e sua influencia na 
postura corporal; Disfunções osteoarticulares da ATM; Relações anatómicas e 
análise de cadeias lesionais segundo o conceito holístico; Componente prática 
incluindo a palpação e medições básicas para a ATM; Avaliação funcional aplicado 
à prática clínica da ATM e sistema estomatognático; Componente prática visando 
as técnicas de tratamento aplicadas para a ATM e sistema craneomandibular: 
técnicas estruturais, musculares e funcionais.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Raquel Guimarães

TÉCNICAS OSTEOPÁTICAS 
APLICADAS À COLUNA 
VERTEbRAL 
HORAS DE FORMAÇÃO: 240 Horas. Estas horas incluem aulas presenciais, estu-
do acompanhado, trabalho de investigação orientado e avaliação.

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total 10 meses. O horário será 
entregue ao candidato, no momento da inscrição. 

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: Outubro a Julho.

OBJECTIVO GERAL: Pretende-se que no final do ano letivo o formando seja ca-
paz de: Proporcionar formação de qualidade na área recuperação física abordan-
do todas as matérias necessárias de forma a exercer a profissão com extrema 
qualidade; Adquirir competências osteopáticas de última geração, recorrendo à 
investigação de forma a garantir a atualização dos conhecimentos; Integrar os co-
nhecimentos adquiridos noutras disciplinas sobre o funcionamento do organismo 
humano, perspetivando o conceito holístico; Valorizar os métodos terapêuticos e 
demonstrar a eficácia do raciocínio clínico na obtenção do diagnóstico, bem como 
na aplicação técnicas de tratamento; Dominar os métodos de diagnóstico e exames 
complementares de diagnóstico fundamentais para a obtenção de um bom racio-
cínio clínico; Conseguir uma boa fusão entre os conhecimentos teóricos e práticos 
a serem aplicados na prática clínica; Dominar e aplicar o raciocínio osteopático na 
prática clínica; Dominar a componente prática dos testes de diagnóstico e técni-
cas de tratamento osteopáticas; Dominar a fisiopatologia, manifestações clínicas, 
diagnóstico e métodos de tratamento; Conseguir estabelecer os protocolos de tra-
tamento baseados na anamnese, observação de meios complementares de diag-

nóstico, exame físico; Dominar todo o conhecimento teórico/prático a ser aplicado 
na prática clínica.

SAÍDAS PROFISSIONAIS: Reforço dos conhecimentos em técnicas manuais.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Profissionais na área da Saúde.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo 
(um sábado ou Domingo, por semana). A formação aos alunos será de aulas , 
essencialmente práticas para o conhecimento das técnicas mais importantes para 
uma alimentação. Haverá condições para confeção dos alimentos.

METODOLOGIAS DE  FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: As horas creditadas  serão dis-
tribuídas por aulas lectivas, trabalho de investigação orientado e solicitado, estudo 
acompanhado e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assidui-
dade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de 
resposta ao solicitado pelo formador. 

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa. 

DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado pelo 
aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

Capítulo I - Sacro

Anatomia: Osteologia, sistema ligamentar, grupos musculares da cintura pélvica, 
vascularização e inervação anatomia palpatória; Relações anatómicas, ósseas 
e viscerais; Biomecânica da cintura pélvica; Biomecânica na visão osteopática; 
Disfunções osteoarticulares do sacro; Fisiopatologia: fisiopatologia do sacro, 
manifestações clínicas, meios de diagnóstico e planos de tratamento; Testes de 
diagnóstico; Técnicas de tratamento osteopáticas.

Capítulo II - Coluna Lombar

Anatomia: Osteologia, sistema ligamentar, grupos musculares da coluna verte-
bral, vascularização e inervação anatomia palpatória: Relações anatómicas, ós-
seas e viscerais; Biomecânica da coluna lombar: análise do comportamento bio-
mecânico; Biomecânica na visão osteopática: Leis de Fryette, Leis de Martindale, 
e leis de Lovett Brother; Disfunções osteoarticulares do sacro; Fisiopatologia: 
patologias da coluna lombar, manifestações clínicas, meios de diagnóstico e pla-
nos de tratamento; Testes de diagnóstico; Técnicas de tratamento osteopáticas.

Capítulo III - Charneira dorsolombar: 

NOVO
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Anatomia: Osteologia, sistema ligamentar, grupos musculares da coluna ver-
tebral, vascularização e inervação anatomia palpatória; Relações anatómicas, 
ósseas e viscerais; Biomecânica da charneira dorsolombar: análise do compor-
tamento biomecânico; Biomecânica na visão osteopática; Disfunções osteoarti-
culares da charneira dorsolombar; Fisiopatologia: patologias da charneira dor-
solombar, manifestações clínicas, meios de diagnóstico e planos de tratamento; 
Testes de diagnóstico; Técnicas de tratamento osteopáticas.

Capítulo IV - Coluna Dorsal

Anatomia: Osteologia, sistema ligamentar, grupos musculares da coluna ver-
tebral, vascularização e inervação anatomia palpatória; Relações anatómicas, 
ósseas e viscerais; Biomecânica da coluna dorsal: análise do comportamento 
biomecânico; Biomecânica na visão osteopática; Disfunções osteoarticulares 
da coluna dorsal; Fisiopatologia: patologias da coluna dorsal, manifestações 
clínicas, meios de diagnóstico e planos de tratamento; Testes de diagnóstico; 
Técnicas de tratamento osteopáticas.

Capítulo V - Costelas

Anatomia: Osteologia, sistema ligamentar, grupos musculares da coluna ver-
tebral, vascularização e inervação anatomia palpatória; Relações anatómicas, 
ósseas e viscerais;Biomecânica das costelas: análise do comportamento bio-
mecânico; Biomecânica na visão osteopática; Disfunções osteoarticulares das 
costelas; Fisiopatologia: patologias das costelas, manifestações clínicas, meios 
de diagnóstico e planos de tratamento; Testes de diagnóstico; Técnicas de tra-
tamento osteopáticas.

Capítulo VI - Diafragma

Anatomia: Sistema muscular, vascularização e inervação anatomia palpatória; 
Relações anatómicas, ósseas e viscerais; Biomecânica do diafragma: análise do 
comportamento biomecânico; Disfunções diafragmáticas; Fisiopatologia: patolo-
gias diafragmáticas, manifestações clínicas, meios de diagnóstico e planos de 
tratamento; Testes de diagnóstico; Técnicas de tratamento osteopáticas.

Capítulo VII - Charneira Cervicotorácica e 1ª Costela

Anatomia: Osteologia, sistema ligamentar, grupos musculares da coluna ver-
tebral, vascularização e inervação anatomia palpatória; Relações anatómicas, 
ósseas e viscerais; Biomecânica: análise do comportamento biomecânico; Bio-
mecânica na visão osteopática; Disfunções osteoarticulares da charneira cervi-
cotorácica e 1ª costela; Fisiopatologia: patologias da charneira cervicotorácica e 
1ª costela, manifestações clínicas, meios de diagnóstico e planos de tratamento; 
Testes de diagnóstico; Técnicas de tratamento osteopáticas.

Capítulo VIII - Coluna Cervical

Anatomia: Osteologia, sistema ligamentar, grupos musculares da coluna ver-
tebral, vascularização e inervação anatomia palpatória; Relações anatómicas, 
ósseas e viscerais; Biomecânica: análise do comportamento biomecânico; Bio-
mecânica na visão osteopática; Disfunções osteoarticulares da coluna cervical; 
Fisiopatologia: patologias da coluna cervical, manifestações clínicas, meios de 
diagnóstico e planos de tratamento; Testes de diagnóstico; Técnicas de trata-
mento osteopáticas.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

nuno Vieira Sandra Mendes

Sérgio Ferreira

TÉCNICAS OSTEOPÁTICAS 
EM GINECOLOGIA 
E ObSTETRÍCIA
Em preparação, brevemente disponível no site 
www.ipnaturologia.com

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL
HORAS DE FORMAÇÃO: 24 horas letivas.

DURAÇÃO DO CURSO: 3 meses.

INíCIO E TÉRMINO: Abril a Junho.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: O principal objectivo é dotar os formandos dos co-
nhecimentos das técnicas para fazer uma drenagem da linfa, correctamente.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Fornação em Massagem.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

NOVO
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A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado 
na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se pretendido.

PLANO CURRICULAR

Drenagem linfática: evolução histórica, anatomia do sistema linfático, sistema do 
Dr. Vodder, indicações e contra indicações e técnicas de drenagem | dietoterapia 
e nutrição como elemento essencial da drenagem | Tratamento de patologias 
na estética, na oncologia, desporto e relaxamento: técnicas de massagem e 
técnicas complementares de drenagem linfática; ventosoterapia, electroterapia 
e pressoterapia, etc | Aromaterapia: meios deslizantes - Cremes; Óleos; Talcos.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Liliana Alexandra Silva Roque Paulo Jorge Carvalho Soares

Sérgio Oliveira Ferreira Tatiana Vidal de brito

REFLEXOTERAPIA
HORAS DE FORMAÇÃO: 60 horas + 60 horas fac. (estas horas incluem horas letivas 
presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização 
entregue ao aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso tem a duração total de 1 semestre + 1 semestre 
(fac.).

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: De Outubro a Fevereiro ou de Março a Julho.

OBJECTIVO GERAL: Este curso visa fornecer uma visão de reflexoterapia e au-
tomassagem como terapias complementares de outras técnicas terapêuticas, mas 
de grande importância no processo de cura natural. Pretende-se que o formando 
comece a aperceber-se da importância da utilização de pontos reflexológicos re-
lacionados com as diferentes partes do corpo com o fim de restaurar o equilíbrio 
energético e prevenir o aparecimento de doenças. A formação neste curso é inicial 
atendendo a que dá toda a formação base necessária para o perfeito entendimento 
das matérias ministradas. O formando ao inscrever-se neste curso tem toda a infor-
mação necessária para a sua total apreensão sem necessidade de recorrer a outra 
formação base complementar.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Os candidatos com o 12º ano de 
escolaridade têm preferência, na selecção. A selecção será feita, ainda, tendo em 
conta as habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em 
sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo 
formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-
-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como 
no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo pu-
blicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Junho e um diploma de Estudos, se 
pretendido.

PLANO CURRICULAR

1º Módulo: Reflexoterapia Ocidental

Considerações gerais sobre a Reflexoterapia | Teorias Reflexológicas Ocidentais 
mais comuns | Preparação de uma sessão de Reflexoterapia | Técnicas de Do-In 
Gerais para Preparação do Terapeuta | Diagnóstico pela Observação e Palpação 
do Pé e Mão | Tratamento de Patologias Comuns (músculo-esqueléticas, 
digestivas, respiratórias, genitais, urinárias, endócrinas, psicológicas, ...).

2º Módulo: Reflexoterapia Oriental

Considerações gerais sobre a Reflexoterapia Oriental | Estudo do bio-circuito 
energético e áreas reflexas da cabeça e face | Técnicas básicas de Acupressão 
e Toque Terapêutico | Tratamento de Patologias Comuns com recurso a: a) 
áreas reflexas do pé, mão, cabeça e face, b) meridianos e pontos de acupressão 
| Tratamento ou simulação de casos reais.

3º Módulo (opcional)

Estágio ou Coaching, Clinica.
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EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Ana Maria Nogueira Veloso André António Moura dos Santos

Liliana Alexandra Silva Roque Óscar Manuel Valente Félix

Pedro Moreira Vera Mónica de Sousa Teixeira

Tânia Guerreiro Tatiana Vidal de brito

Sérgio Oliveira Ferreira

KINESIOLOGIA APLICADA
HORAS DE FORMAÇÃO: 98 horas (estas horas incluem horas letivas presenciais, 
de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue ao 
aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: 

INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: Ver datas programadas em cada Pólo do IPN.

OBJECTIVOS GERAIS: No final da formação, os formandos deverão ser capazes 
de: Conhecer o teste muscular – AR (Arm Reflex). Integrar o paradigma - o corpo 
responde. Compreender o funcionamento do método de questionar o organismo 
através da Kinesiologia – no diagnóstico e no tratamento. Identificar a Kinesiologia 
como um método de trabalho em consulta.Contextualizar e Integrar a Kinesiologia 
na consulta

POPULAÇÃO ALVO: Esta formação destina-se a fisioterapeutas, enfermeiros, osteo-
patas, massagistas e estudantes na área da saúde.

REQUISITOS DE CANDIDATURA: Formação na área da saúde com forte pendor 
de Anatomia e Fisiologia.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Nocturno 
ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o 
desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador. Se-
rão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão 
solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para avaliar a capacidade 
de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em conta, ainda, todo o 
trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, 
essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: A.- Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 

de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

B - DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

Módulo I:

História da Kinesiologia | Kinesiologia Aplicada como um Sistema de 
Diagnóstico Global.Bases da Kinesiologia | Ar: Teste Muscular, Laser, Teste De 
comportamento, incapacidade de Regulação | Teste Muscular: Definição de 
Teste Muscular e Modos de Testar. 
Testes Musculares: Pulmão, Intestino Grosso, Estômago, Baço-Pâncreas, 
Coração, Intestino Delgado, Bexiga, Rim, Mestre Do Coração (Pc), 
Coração,Triplo Aquecedor, Vesícula Biliar, Fígado, Vaso Concepção (Ren Mai), 
Vaso Governador (Du Mai).

Módulo II:

Reflexos/Testes e Regulação: Equilibrio, Propriocepção, Reflexo Cloacais,  
Hióide, Modos de Caminhar, Computadores Posturais | Mudras | Sistema 
Nervoso: Cérebro Réptil, Cérebro Mamífero inferior | Sistema Hormonal – Teste 
e regulação | Chakras | Corpos Subtis

Módulo III:

Circuito Químico: Radicais Livres, Metais pesados, pH, Hipocloridria, Simbiose, 
Disbiose, Candidiase, Intolerância Alimentar, Adições | Suplementos

Módulo IV:

Circuito Físico | Osteopatia Estrutural: Músculo, Fáscia, Ligamento, Articulação, 
Tendão, Amortecedores de Choque | Osteopatia Visceral: Hérnia de Hiato, 
Válvula ileocecal, Diafragma | Osteopatia Sacrocraneal: Suturas, 4º Ventrículo, 
V-Spread.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Érica Monteiro

Sandra Mendes

DEPARTAMENTO DE TÉCNICAS DE REAbILITAÇÃO

…45…
VOLTAR AO ÍNDICE



TERAPIAS TIbETANAS
HORAS DE FORMAÇÃO: 150 horas letivas (NIVEL I: 120 horas e NIVEL II: 30 horas).

DURAÇÃO DO CURSO: 10 Meses (Nivel I) + 5 Meses ( Nível II).

INÍCIO DO CURSO: Outubro.

OBJECTIVOS GERAIS: Este curso visa dotar os formandos de conhecimentos 
básicos da Medicina Tradicional Tibetana, d emode a que fiquem aptos a fazer 
um diagnóstico. Serão aprendidas as várias fases e técnicas de massagem Ku 
Nye (terapia fisica). No final do 1º Nível o formando já estará habilitado a fazer 
um tratamento. No 2º Nível serão ensinadas várias técnicas que complementam 
a massagem com as mão, bem como, a terapia energética e a terapia espiritual.

POPULAÇÃO ALVO: Esta formação destina-se a pessoas possuidoras do 12º ano de 
escolaridade, como escolaridade mínima obrigatória. 

REQUISITOS DE CANDIDATURA: Os candidatos com o 12º ano de escolaridade 
têm preferência, na selecção. A selecção será feita, ainda, tendo em conta as habi-
litações, uma entrevista e prioridade de inscrição.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação insere-se no actual 
contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é 
considerada mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimen-
tos, de forma sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de 
investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o 
desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador. Se-
rão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão 
solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para avaliar a capacidade 
de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em conta, ainda, todo o 
trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, 
essenciais para o desempenho da actividade.

DIPLOMAS: A.- Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa

B - DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

NÍVEL I:

Fundamentos, Anatomia e Ku Nye:
a) Fundamentos básicos da Medicina Tradicional Tibetana (História e origens, 
Cosmologia na Medicina Tradicional Tibetana, Humores, Estudo das 3 principais 
árvores (Fisiologia e doença, Diagnóstico, Terapias)); 
b) Noções básicas dos principais sistemas do corpo humano (Vocabulário da 
anatomia, Sistema Esquelético, Sistema Muscular, Sistema circulatório, Sistema 
Linfático e imunitário, Sistema Nervoso, Sistema digestivo, Sistema Urinário); 
c) Massagem Ku Nye (Fases da Massagem Tibetana; Centros principais 
e centros específicos secundários dos 3 humores; Óleos para a massagem; 
Remédios para possíveis reacções ao Ku Nye; Contra Indicações à massagem 
Ku Nye; Contra indicações em condições específicas; O ambiente ideal para a 
massagem Ku Nye; A preparação do terapeuta; Preparação do paciente).
Prática da Massagem Ku Nye
a) 1ª fase - Ku (Aplicação do óleo (Chugpa), Mobilização das articulações (Tsik 
Jor), Aplicação de calor (Srowa));
b) 2ª fase - Nye (Músculos, Técnicas de massagem muscular Nye, Os Pontos 
alvo da MTT (Pontos da cabeça, Pontos da face, Pontos laterais da cabeça, 
Pontos das costas, Pontos do tórax, Pontos do braços, Pontos das mãos, 
Pontos das pernas), Os meridianos ou canais energéticos);
c) 3ª fase - Remoção do óleo – chi.

NÍVEL II:

Técnicas complementares, Terapia Energética e Terapia 
Espiritual
a) Massagem com o bastonete - yuk cho (Bastonetes, A massagem com 
bastonetes e as suas propriedades, Pontos e áreas do corpo onde a massagem 
com o bastonete é contra-indicada, Como utilizar o bastonete, Remédios a 
aplicar em caso de reacções à massagem com bastonete, Pontos a tratar para 
questões específicas);
b) Moxibustão ou Moxa – Metsa (Moxa de Hor – Hor Me, Efeitos terapêuticos do 
Hor Me, A técnica, Outras técnicas de Moxa);
c) Ventosas - Me Bum (Contra indicações ao uso da ventosa, Indicações para 
o uso da ventosa);
d) Terapia Energética – Massagem da Energia bLa (A energia protectora bLa e 
o seu ciclo, Alfabeto tibetano, Movimento cíclico mensal da energia bLa, Ciclo 
diário da energia bLa, Ciclo Semanal da energia Bla, A massagem para reforçar 
a energia Bla);
e) Terapia Espiritual - Reequilíbrio dos chakras (Técnica de reequilíbrio dos 
chakras).

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Estela São Pedro

O IPN reserva-se no direito de proceder a algum ajuste nos 
conteúdos programáticos dos cursos.

DEPARTAMENTO DE TÉCNICAS DE REAbILITAÇÃO

…46…
VOLTAR AO ÍNDICE



MASSAGEM bIOENERGÉTICA 
HORAS DE FORMAÇÃO: 70 Horas (estas horas incluem horas letivas presenciais, 
de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue ao 
aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: O curso será dividido em dois blocos com um intervalo de 
1 a 2 meses entre si (bloco I: sexta-feira das 18h00 às 22h00, sábado das 9h00 
às 18h00, domingo das 9h00 às 18h00; bloco II: sexta-feira das 18h00 às 22h00, 
sábado das 9h00 às 18h00, domingo das 9h00 às 18h00). Esquemas alternativos 
podem ser combinados, caso necessário

INÍCIO DO CURSO: Início em 1 de Outubro, 2 de Janeiro, 2 de Março, 2 de Maio.

OBJETIVO GERAL: Pretende-se, com a Massagem Bioenergética, preparar os 
formandos em técnicas muito eficazes para recuperação e regeneração do corpo, 
bem como técnicas de regulação da respiração.

SAÍDAS PROFISSIONAIS: Técnico de massagem bioenergética que poderá traba-
lhar em clínicas. Após conclusão do curso, os terapeutas têm a oportunidade de es-
colher entre várias formações complementares, de acordo com os seus interesses 
e prioridades e conforme indicado a seguir:
• Face-lifting bioenergético e celulite (2 dias)
• Fitness e desporto (1 dia)
• Massagem bioenergética para crianças (1 dia)
• Demência e Alzheimer (1 dia)
• Dores nas costas (1 dia)
• Rins (1 dia)
• Sistema cardiovascular (1 dia)
• Voz e linguagem (1 dia)

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Não tem. Aberto ao público com 
escolaridade mínima.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A avaliação será feita com tra-
balhos e pelo envolvimento do aluno, dado o tipo de técnicas envolvidas. Será 
feita a avaliação da evolução do formando, condição essencial para sua aprovação.

DIPLOMAS: 

A.- Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no SNQ - Sistema 
Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema de Informação 
e Gestão da Oferta Educativa e Formativa

B. – DIPLOMA CONJUNTO: Este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emiti-
do no âmbito do protocolo do IPN com o Centro Alemão de Bioenergética Aplicada 
e Terapias Holísticas.

PLANO CURRICULAR

Massagem de regeneração do corpo | Massagem de regeneração do rosto 
(indicado para dores, hipertensão, doenças degenerativas, burn out, problemas 
de sono e hiperatividade) | Técnicas de regeneração após cirurgias e doença | 
Massagem de regulação do corpo | Massagem de regulação do rosto (Indicações: 
falta de energia e motivação, fadiga/cansaço, fragilidade do tecido conjuntivo, 
intestino irritável, prisão de ventre, hipotensão, retenção de líquidos, problemas 
venosos e distúrbios circulatórios) | Exercícios de respiração | Abordagens 
teóricas: O desenvolvimento da bioenergética; a interação corpo e mente; 
princípios básicos da massagem holística segundo Hartmut Fraas | Biofotões e a 
energia celular; a integração sensorial no contexto da regulação neurofisiológica.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Hartmut Fraas - Diretor Geral do Centro de Formação Alemão em Bioenergética Aplicada 
e Terapias Holísticas (Nuremberga, Alemanha); Vice-Presidente da Academia Alemã 
de Bioenergética e Medicina Energética (Deutsche Akademie für Energiemedizin und 
Bioenergetik, DAEMBE)

Dr. Dorit-Elisabeth Schuller - Professora da Universidade do Minho, Diretora de Formação 
do Centro de Formação Alemão em Bioenergética Aplicada e Terapias Holísticas, Terapeuta 
de Biofeedback Quântico.

AbHYANGA E MUKAbHYANGA
HORAS DE FORMAÇÃO: 16 horas letivas.

DURAÇÃO DO CURSO: 2 meses.

INÍCIO DO CURSO: Outubro ou Março

OBJETIVO GERAL: Pretende-se que no final do curso o formando seja capaz de:
- Definir Abhyanga, Mukhabhyanga e suas origens
- Enumenar os benefícios e contra-indicações das terapias em causa
- Definir Ayurveda, Doshas e principais características
- Aplicar os movimentos e óleos adequados a cada dosha e desequilíbrios;
- Aplicar toda a sequência de massagem das terapias estudadas

POPULAÇÃO ALVO: Estudantes, Profissionais de Saúde, Técnicos de Medicina 
Natural, Esteticistas, Público em geral.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Candidatos com o 12º ano de 
escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: O método de avaliação será 
efectuado mediante o comportamento em sala, ética, capacidade de aprendizagem 
e execução prática das sequências das massagens. Haverá lugar a uma ficha com 
vista a aferir a aprendizagem da parte teórica do curso.

Consulte a  FORMAÇÃO CONTÍNUA que 
realizamos ao longo do ano lectivo

www.ipnaturologia.com
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DIPLOMAS: A.- Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

PLANO CURRICULAR

PARTE TEÓRICA:

Abhyanga e Mukhabhyanga e suas origens | Benefícios e contra-indicações 
da Abhyanga e da Mukhabhyanga | Breve abordagem ao sistema 
esquelético, muscular, circulatório e linfático | Introdução Geral à Ayurveda | 
Panchamahabutas e o sistema Tridosha | Características de cada Dosha, causa 
e sinais de desequilíbrio | Breve referência à Nutrição Ayurvédica e à Psicologia 
Ayurvédica | Dinacharya e Ritucharya (rotina diária e sazonal) | Diferentes óleos 
e toques para cada dosha | Métodos de Diagnóstico | Energia, Chakras e Pontos 
Marma | A energia entre terapeuta e receptor | Indicações gerais para a prática 
da Abhyanga e da Mukhabhyanga | Preparação do espaço para a terapia | 
Protocolo de atendimento | Cuidados a ter com o receptor/cliente | Duração e 
frequência das terapias.

PARTE PRÁTICA:

Análise de casos práticos |  Sequência tradicional da Muhkabhyanga | Sequência 
tradicional da Abhyanga em 2 posições (decúbito dorsal e ventral) | Sequência 
tradicional da Abhyanga em 7 posições | Sequência tradicional a 4 mãos | 
Técnicas associadas às diferentes patologias e desequilíbrios de doshas.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Ana Sofia Gomes

YOGA MASSAGEM AYURVÉDICA
HORAS DE FORMAÇÃO: 120 horas letivas e não letivas ( Nível I: 90 horas letivas 
e não letivas + Nível II: 30 horas letivas )

DURAÇÃO DO CURSO: 8 meses ( Nível I: 5 meses + Nível II: 3 meses)

INÍCIO DO CURSO: Outubro ou Março.

OBJETIVO GERAL: Este curso tem por objectivo dotar os formandos de conheci-
mentos para a realização da Yoga Massagem Ayurvédica. No nível I serão abor-
dados os conhecimentos básicos da Medicina Ayurvédica ( Medicina Tradicional 
Indiana) de forma a que os formando fiquem aptos para efectuarem um diagnóstico 
ayurvédico e,a partir daí direccionar a YMA para cada caso em particular. A parte 
prática inclui a aprendizagem de técnicas e sequências de massagem em todo 
corpo, com inclusão de manobras de alongamento e estiramento.

POPULAÇÃO ALVO: Estudantes, Profissionais de Saúde, Técnicos de Medicina 
Natural, Esteticistas, Público em geral.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Candidatos com o 12º ano de 
escolaridade.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: 
Nível I:
A avaliação é contínua efectuada em todas as aulas de acordo com os seguintes 
critérios: 
•Assiduidade, pontualidade, comportamento em sala, ética, e outros critérios: 15% 
da nota final 
• Exame teórico: 30% da nota final 
• Exame prático : 45% da nota final 
• Trabalho de Investigação e relatório: 10%
No final do curso será atribuída uma nota de 0 a 20 valores, sendo necessário um 
mínimo de 10 valores para aprovação.
Nível II:
A avaliação é contínua efectuada em todas as aulas de acordo com os seguintes 
critérios: 
• Assiduidade, pontualidade, comportamento em sala, ética, e outros critérios: 15% 
da nota final 
• Exame teórico:  35% da nota final 
• Exame prático : 50% da nota final
No final do curso será atribuída uma nota de 0 a 20 valores, sendo necessário um 
mínimo de 10 valores para aprovação.
DIPLOMAS: A.- Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

PLANO CURRICULAR

NÍVEL I
PARTE TEÓRICA: Yoga Massagem Ayurvédica e suas origens | Benefícios 
e contra-indicações da Yoga Massagem Ayurvédica | Breve abordagem ao 
sistema esquelético, muscular, circulatório e linfático | Anatomia associada 
à coluna vertebral |  Introdução Geral à Ayurveda e à Medicina Ayurvédica 
|  Panchamahabutas e o sistema Tridosha |  Características de cada Dosha, 
causa e sinais de desequilíbrio | Breve referência à Nutrição Ayurvédica e à 
Psicologia Ayurvédica Dinacharya e Ritucharya (rotina diária e sazonal) |  Tipos 
de toque e óleos (óleos vegetais, óleos ayurvédicos e aromaterapia) | Métodos 
de Diagnóstico |  Energia, Chakras, Nadis e Pontos Marma | A energia entre 
terapeuta e receptor |  Consciência corporal, postura correcta e respiração |  
Indicações gerais para a prática da Yoga Massagem Ayurvédica | Preparação 
do espaço para a terapia | Protocolo de atendimento |  Cuidados a ter com o 
receptor/cliente |  Duração e frequência da Yoga Massagem Ayurvédica.

PARTE PRÁTICA: Preparação do espaço para a massagem | Sequência 
base da Yoga Massagem Ayurvédica | Indicações e Contra-Indicações de 
alongamentos e estiramentos na YMA | Alongamentos e estiramentos.
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NÍVEL II

PARTE TEÓRICA: Aprofundamento da parte teórica dada no nível I | Casos 
práticos | Protocolo de atendimento | Aconselhamento ao cliente | Estudo de 
óleos e fitoterapia ayurvédica | ndicações e Contra-Indicações da aplicação de 
Manobras Especiais com o Pés na YMA | Indicações e Contra-Indicações de 
alongamentos e estiramentos na YMA.

PARTE PRÁTICA: Preparação do espaço para a massagem | 
Aprofundamento da sequência dada no nível I | Manobras especiais com o pés 
na parte posterior (costas, braços e pernas) |  Alongamentos e estiramentos em 
todo o corpo.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Ana Sofia Gomes

TERAPIA SACRO CRANIANA
CURSO EM PROTOCOLO COM O UPLEDGER INSTITUTE IN-
TERNATIONAL

OBJECTIVOS DO CURSO: A Terapia Sacro Craniana é uma terapia manual suave, 
relaxante e não agressiva. Tem como objectivo detectar e corrigir desequilíbrios 
no sistema sacro craniano, os quais podem causar disfunções neurológicas, me-
cânicas e intelectuais. Algumas das muitas situações em que esta terapia pode 
desempenhar um papel importante são nas dores de cabeça agudas ou crónicas, 
enxaquecas, problemas da coluna vertebral, dificuldades de coordenação motora, 
alterações no sistema nervoso, tais como stress, fadiga crónica, ansiedade e de-
pressões, problemas da articulação temporo-mandibular, autismo e muitas outras. 
Só para formados em Osteopatia, Fisioterapia e Profissionais de Saúde. O Curso é 
composto por dois níveis, sendo que:

NÍVEL I - 30 horas

PLANO CURRICULAR

Introdução às origens da Osteopatia, Osteopatia Craniana e Terapia Sacro 
Craniana | Os vários ritmos do corpo humano | A fascia e a sua função no corpo: 
Componentes anatómicos e fisiológicos do sistema sacro craniano | Métodos 
e técnicas de palpação e avaliação do sistema sacro craniano | Avaliação do 
ritmo sacro craniano | Avaliação das restrições no sistema sacro craniano e 
técnicas de desbloqueio | A importância da base craniana | Estudo anatómico 
e fisiológico dos ossos cranianos (frontal, parietais, esfenóide, temporais), e 
respectivas membranas cranianas | Técnicas para a libertação das restrições 
cranianas | Estudo, avaliação e técnicas de libertação para a articulação temporo 
mandibular | Introdução do protocolo terapêutico para o sistema sacro craniano.

DATA: Solicite indicações de data, no pólo

CERTIFICAÇÃO: Certificado de Presença emitido nos termos do disposto no De-
creto Regulamentar nº 35/02, 23 de Abril e pelo Upledger Institute International.

FORMADOR: Dr José Campos, representante da Upledger Institute International

NÍVEL II  (30 horas)
Para frequentar este curso o aluno terá de ter concluído o NÍVEL I. Antes de fre-
quentar este curso o aluno terá de ter concluído o curso anterior (TSC I).
Este segundo curso faz uma abordagem mais profunda ao sistema Sacro Craniano 
e introduz vários métodos de avaliação e tratamento em disfunções físico-emocio-
nais.

PLANO CURRICULAR

Revisão do protocolo terapêutico de CST I | Estudo do osso esfenóide, das 
suas várias disfunções e técnicas de libertação | Estudo anatómico e fisiológico 
das estruturas da face e boca e respectivas técnicas de avaliação e correcção | 
Introdução a várias técnicas de avaliação do sistema sacro craniano | Protocolo 
específico para recém nascidos, bebés e crianças em geral | A importância dos 
aspectos emocionais no sistema sacro craniano.

DATA: Solicite indicações de data, no pólo

CERTIFICAÇÃO: Certificado de Presença emitido nos termos do disposto no De-
creto Regulamentar nº 35/02, 23 de Abril e pelo Upledger Institute International.
FORMADOR: Dr José Campos, representante da Upledger Institute International.

LIbERTAÇÃO SOMATO 
EMOCIONAL (SER I) 

PLANO CURRICULAR

Origens da terapia somato emocional | Comportamento da fascia em estados 
emocionais | Métodos avançados de avaliação estrutural | O processo terapêutico 
e o diálogo com o doente | Trabalho terapêutico em grupo | Técnicas terapêuticas 
para o palato duro | Trabalho com imagens e memórias da fascia | Estudos dos 
vectores, chakras e meridianos |  Avaliação individual de casos clínicos.

DATA: Solicite indicações de data, no pólo

CERTIFICAÇÃO: Certificado de Presença emitido nos termos do disposto no De-
creto Regulamentar nº 35/02, 23 de Abril e pelo Upledger Institute International.
FORMADOR: Dr José Campos, representante da Upledger Institute International
Em breve será anunciado o segundo nível deste curso (SER II)

DEPARTAMENTO DE TÉCNICAS DE REAbILITAÇÃO

…49…
VOLTAR AO ÍNDICE



DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL

DEPARTAMENTO PARA O

Este Departamento contempla todas as formações, iniciativas e reflexões que abordem ma-
térias da esfera da consciência. Serão tratados os aspetos teóricos e práticos da mente, nas 
suas várias vertentes, tais como: formas de relaxamento e meditação; Yoga; técnicas de con-
trolo da respiração de forma a se conseguir uma respiração mais completa e correta; estados 
alterados de consciência; mecanismos de autoproteção; estados expandidos de perceção; 
novos níveis de autodescoberta; fontes contínuas de criatividade; descobertas para processos 
de auto cura; formas dirigidas de concentração; superação de medos e emoções deles decor-
rentes; novas habilidades para solucionar problemas pessoais.Serão trabalhadas técnicas de 
Coaching e Coping com cursos de desenvolvimento pessoal, Workshops de auto motivação 
e autoajuda, Formação em Bioenergética e Bioquântica, Formação em Hipnose Clínica e 
Terapia Regressiva, Formação de Rebirthing (respiração consciente), Curso de Educação 
para as Emoções, Curso de Expansão da Consciência, entre outros, ministrados por profis-
sionais nacionais e estrangeiros de elevado gabarito, que garantem o rigor, a qualidade e a 
diversidade formativa desta jornada de aprendizagem.

Com base no alargamento da certificação do IPN, pela DGERT, a novas áreas de educação 
e formação, o IPN mereceu aprovação, sem limitações nem restrições, para realizar forma-
ção em duas novas áreas: 761 - serviço de apoio a crianças e jovens e 762 - Trabalho Social 
e orientação, que serão também abordadas neste Departamento. Em breve enviaremos 
informações mais detalhadas sobre as várias formações.
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EDUCAÇÃO PARA AS EMOÇÕES
HORAS DE FORMAÇÃO: 20 horas (estas horas incluem horas letivas presenciais, 
de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue ao 
aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: 2 meses.

INÍCIO DO CURSO: Início em 1 de Outubro, 2 de Janeiro, 2 de Março, 2 de Maio.

OBJECTIVO GERAL: A Educação para as emoções é um trabalho intenso com si 
mesmo, aprender a viver o presente, aqui e agora, aprendendo a fixar a atenção no 
interior, construir um centro de gravidade no interior, a salvo da azáfama do mundo 
exterior. Trabalham-se as melhores técnicas ocidentais e orientais para expandir a 
consciência e conectar com o nosso verdadeiro ser. Há todo o trabalho de forma a 
direcionar a atenção para o mundo interior. Serão propostos encontros de reflexão, 
realização de crónicas diárias de reflexão de forma a, ao fim de algum tempo, se 
verificar a evolução.

SAÍDAS PROFISSIONAIS: Destina-se a todas as pessoas que pretendam melhorar 
o seu relacionamento com a família, os filhos, os amigos, colegas e, de forma geral, 
pretendam conhecer melhor a sua vida, obter mais estabilidade emocional e ser 
mais felizes.   

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Não tem. Aberto ao público com 
escolaridade mínima.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação é essencialmente 
presencial, dado o tipo de técnicas envolvidas. Será feita a avaliação da evolução 
do formando, condição essencial para sua aprovação.

DIPLOMAS: 

A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no SNQ - Sistema 
Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema de Informação 
e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

B - DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

Práticas de reorientação e expansão da consciência | Práticas de atenção | Me-
ditação ativa | Práticas de relaxamento e visulalização | Dinâmicas de Grupo | 
Técnicas de programação do sono | Práticas para viver o presente | Práticas 
para resolução de alguns desequilíbrios comuns | Libertação de bloqueios emo-
cionais.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
Formadores da equipa do Grupo ESTP, a designar

OS ASTROS E A SUA INFLUÊNCIA 
NO COMPORTAMENTO HUMANO
HORAS DE FORMAÇÃO: 120 horas letivas.

DURAÇÃO DO CURSO:  2 Meses (Nível I) + 2 Meses (Nivel II)

INÍCIO DO CURSO: Outubro e Março.

OBJECTIVO GERAL: Compreender o que é a astrologia e como a aplicar. Per-
ceber como utilizar o mapa astral como ferramenta da consciência. Reconhecer 
os símbolos astrológicos no mapa. Apreender o significado dos signos, planetas 
e casas astrológicas. Conseguir estabelecer relações entre os 4 elementos, os 3 
modos e os 12 signos do zodíaco. Conhecer os principais aspetos a analizar num 
mapa. Compreender o que são os trânsitos e como influenciam a vida. Compreen-
der como aplicar o mapa astral para orientação pessoal.

SAÍDAS PROFISSIONAIS: Orientação pessoal ( terapêutica, emocional, vocacio-
nal, relacional, etc), auxiliar de consulta em qualquer área terapêutica.

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Aberto ao público em geral.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas poderão ser em Regime Diurno, Noc-
turno ou de Fim de Semana de acordo com o horário que será definido pelo Pólo. 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação é essencialmente 
presencial, dado o tipo de técnicas envolvidas. Será feita a avaliação da evolução 
do formando, condição essencial para sua aprovação.

DIPLOMAS: A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no 
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema 
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

B - DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

Definição de astrologia | O mapa astral  | O ascendente  | Os simbolos astrológicos  
| Os 4 elementos, os 3 modos  | As casas astrológicas  | Os signos  | Os planetas  
| Os aspetos entre os planetas  | A astrologia como auto-conhecimento  | Os 
trânsitos.

Os planetas nas casas e nos signos | A lua como representação da mãe e da 
infância | Quiron | Análise de aspetos |  A energia dos trânsitos | O propósito de 
vida | Os nodos lunares | Temas centrais do mapa astrológico | A interpretação 
de mapas.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:

Cristina Costa
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HIPNOSE INICIAL PARA TERAPEUTAS   
(A ARTE DE COMUNICAR)
HORAS DE FORMAÇÃO: 20 horas (estas horas incluem horas letivas presenciais, 
de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização entregue ao 
aluno no início de cada ano letivo, no pólo onde se inscreve).

DURAÇÃO DO CURSO: 6 Semanas.

OBJECTIVO GERAL: Conhecer o percurso da hipnose na História mundial; conhe-
cer as principais personagens e referências da Hipnose Mundial; compreender a 
diferença entre consciente e subconsciente (insconsciente); entender conceitos er-
róneos acerca da Hipnose; aprender e praticar a testar a reação à hipnose; aprender 
e praticar diferentes tipos de induções hipnóticas; aprender e praticar a construção 
de sugestões hipnóticas e pós-hipnóticas eficazes; aprender e praticar técnicas de 
intensificação (aprofundamento) do transe hipnótico; aprender e praticar a anatomia 
de uma sessão de hipnose formal; aprender e saber aplicar padrões de Linguagem 
Ericksonianos básicos.SAÍDAS PROFISSIONAIS: Destina-se a todas as pessoas 
que pretendam melhorar o seu relacionamento com a família, os filhos, os amigos, 
colegas e, de forma geral, pretendam conhecer melhor a sua vida, obter mais esta-
bilidade emocional e ser mais felizes.   

REQUISITOS DE CANDIDATURA E SELECÇÃO: Não tem. Aberto ao público em 
geral, desde as pessoas que queiram entender mais sobre o fenómeno hipnótico 
numa perspetiva de desenvolvimento pessoal contínuo, passando por pessoas que 
necessitam de uma excelência de comunicação para obterem excelentes resulta-
dos nas suas carreiras, tais como professores, terapeutas, psicólogos, enfermeiros, 
comerciais, advogados, médicos, ou até pessoas que desejem adquirir a capaci-
dade de ser influência positiva na vida das pessoas que lhes são mais próximas.

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: As aulas decorrerão em Regime Diurno, às 
Quintas-Feiras.O horário será das 09h00 às 13h00.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: A formação é essencialmente 
presencial, dado o tipo de técnicas envolvidas. Será feita a avaliação da evolução 
do formando, condição essencial para sua aprovação.

DIPLOMAS: 

A - Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no SNQ - Sistema 
Nacional de Qualificações e registado na Plataforma SIGO -Sistema de Informação 
e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

B - DIPLOMA EUROPEU LUSO- ESPANHOL: Este Diploma pode ser solicitado 
pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o Grupo ESTP.

PLANO CURRICULAR

A Hipnose na História | As mentes consciente & inconsciente | As Funções da 
Mente Inconsciente | Mitos da Hipnose | Definição do Conceito de Hipnose | A 
fórmula para a Hipnose | Testes reativos básicos | Técnicas de intensificação 
(aprofundamento) | Definição de Sugestão e Como sugestionar eficientemente
Induções Hipnóticas clássicas, Erichsonianas, rápidas e instantâneas | Padrões 
de Linguagem Ericksonianos.

EQUIPA DE FORMADORES DO CURSO:
FAdolfo Carvalho
Mário lima

Consulte a  FORMAÇÃO CONTÍNUA que 
realizamos ao longo do ano lectivo

www.ipnaturologia.com

APOIO AO CANDIDATO

Com o intuito de ajudar todos os interessados que pretendem iniciar a 
sua formação em TNC e têm algumas dúvidas, nós ajudamos. 

Consulte, agora, este documento. Coloque-nos as suas dúvidas. 
Nós responderemos. 

 

http://www.ipnaturologia.com/sites/default/files/ipn_dossier_regulamentacao_abr_2017.pdf

O IPN reserva-se no direito de proceder a algum ajuste nos 
conteúdos programáticos dos cursos.
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CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM MEDICINA NATURAL

já ON-LINE:
www.ipnaturologia.com

www.cimnatural.com

Por considerar a Investigação um elemento essencial ao bom 
exercício da profissão de especialista em Medicina Natural, o 
iPn e o Centro de Investigação em Medicina Natural -  CIMN, 
têm dinamizado e desenvolvido o conhecimento nestas ma-
térias. 

GRUPOS DE INVESTIGAÇÃO:

:: Botânica Médica, Fitoterapia, Farmacologia e Análise Fito-
terápica

:: naturopatia, Homeopatia, nutrição e Suplementação nutri-
cional

:: Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa

:: Ciências do Corpo e da Mente

:: Osteopatia, Quiropráxia e Massagem

:: Medicina Holística, Filosofia e Ética Médica

O Caminho do Estudo e da Investigação na 
Medicina Natural

The New Journey of Study and Research in 
Natural Medicine

SCIENTIFIC JOURNAL OF NATURAL MEDICINE

ReViSTA cienTÍFicA de MedicinA nATURAl

De salientar que o CIMN conta, neste momento, 
já com 3 números da sua Revista de Medicina Natural.

Contamos consigo. Envie-nos o seu artigo para:

sjnm@cimnatural.com
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A EMPREGAbILIDADE DOS CURSOS DO IPN

Um dos aspetos essenciais para quem opta por um determinado curso é o da saída 
profissional e a recetividade do mesmo, no mercado de trabalho. Constantemente 
se fala na necessidade de rever a oferta formativa. Estudos internos da recetivi-
dade da nossa formação, no mercado, têm revelado que 73% dos nossos alunos 
apresentam uma absorção pelo mercado ao fim de 3 meses, 20% iniciam o traba-
lho logo que terminam e 7% não seguem qualquer via profissional da formação, 
utilizando-a, apenas, para conhecimento pessoal. De entre estes verifica-se que 
cerca de 30% criam o seu próprio espaço de trabalho, individualmente ou em parce-
ria com outros colegas de curso, 50% trabalham em clínicas médicas ou de outros 
profissionais de saúde e 20% fazem trabalho em regime de freelancer. Alguns dos 
nossos alunos são convidados a fazer parte da equipa do IPN, como formadores 
ou profissionais de clínica.

Quando o aluno termina a sua formação clínica, o IPN dá todo o apoio a nível de 
infraestruturas, permitindo a inserção do novo terapeuta, no mercado de trabalho. 
Este apoio traduz-se, na disponibilização do espaço das nossas Clínicas ao atendi-
mento particular dos seus pacientes, sem qualquer custo para o aluno. Este sistema 
permite, assim, ao recém diplomado a possibilidade de auferir de um espaço para 
trabalhar e desenvolver a sua actividade terapêutica, sem qualquer tipo de investi-
mento. Este apoio está devidamente regulamentado e estabelecido, pelo que cada 
aluno interessado em beneficiar deste regime deverá solicitar mais informações junto 
da Secretaria do iPn.

No fim deste trabalho os melhores alunos ficarão, se pretenderem, a trabalhar nas nos-
sas clínicas, já que o IPN tem estrutura para dar apoio aos seus melhores alunos e à sua 
inserção no mundo do trabalho.

Todos os pólos estão preparados para a Prática Clínica, em que o aluno, devida-
mente acompanhado pelo formador, toma contacto com a experiência clínica, em 
contexto real de trabalho. Além desta realidade, os alunos são acompanhados no 
ensino clínico, onde discutem as suas dúvidas e expõem os seus casos em sala de 
aula, com o formador. No fim do ano terão de apresentar e defender um trabalho 
monográfico e/ou um case study, com o respectivo tratamento de investigação de 
acordo com as normas científicas adoptadas pelo IPN.

Ao finalizar os cursos e depois de ter superado com sucesso todos os exames, os 
nossos alunos receberão um Certificado de Formação Profissional emitido como 
previsto no SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma 
SIGO - Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa. 

O aluno, se pretender, poderá, ainda, solicitar, em alguns cursos, um DIPLOMA 
DE ESTUDOS SELADO, emitido pelo IPN e pela Escola Superior Técnicas Pa-
rasanitárias, uma das maiores escolas de Espanha, escola parceira do IPN, onde 
constarão todos os elementos do certificado de formação: carga horária do curso, 
conteúdo programático da formação e respectivo resultado da avaliação. Com esta 
certificação o aluno poderá trabalhar em Clínicas, Centros Desportivos ou como 
profissional liberal.

Atendendo à qualidade da sua intervenção na defesa dos interesses sócio-profissio-
nais dos seus associados, o IPN celebrou um protocolo de colaboração 
com a APSANA - ASSOCIAÇÃO EUROPEIA PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE NATURAL, que congrega vários colégios das áreas, reconhecendo a 
ética e a deontologia profissional dos seus associados e que tem expressão além 
fronteiras.

A APSANA – Associação Europeia de Profissionais de Saúde 
Natural foi criada para regular e defender os profissionais que 
exercem funções nestas áreas terapêuticas, colmatando a la-
cuna da ausência de regulamentação das Medicinas Naturais.
São objectivos principais da APSANA:
a) A criação de estatutos que regerão os profissionais que exerçam nas diversas 
áreas da saúde natural;
b) Contribuir para a regulamentação e definição do exercício da função;
c) Promover e assegurar na falta de regime legal aplicável, a titulação profissional 
dos associados;
d) Representação dos direitos, interesses económicos, éticos ou sociais dos as-
sociados;
e) Estabelecer acordos ou protocolos com outras entidades para melhor defesa 
dos interesses dos associados e ampliar as saídas profissionais.Nesse sentido, a 
APSANA disponibiliza e promove um vasto leque de iniciativas, serviços, protocolos 
e acordos, tendo em vista o apoio e a valorização da qualidade de formação e da 
actividade profissional dos seus membros associados. O IPN encontra-se inscrito na 
APSANA, pelo que os seus alunos, se assim o pretenderem, poderão, ainda na fase 
de estudantes e, nesta qualidade, serem membros associativos, usufruindo de todas 
as suas regalias. A APSANA tem, como principal objectivo a agregação e a união 
de todos os terapeutas que exerçam na área da saúde natural, na defesa e credibi-
lização dos seus interesses profissionais, pelo que também conta, consigo, para a 
persecução deste grande objectivo.

ASSOCIA-TE
gArANTE A TuA CéduLA 

PrOfISSIONAL! POr umA ASSOCIAçãO 
PrOfISSIONAL fOrTE!
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A REGULAMENTAÇÃO DA MEDICINA NATURAL

O IPN participa na  Regulamentação das Terapêuticas não Convencionais (TNC)
A Lei n.º45/2003, de 22 de agosto, estabeleceu o enquadramento da actividade 
e do exercício dos profissionais que aplicam as terapêuticas não convencionais.

Até ao momento foram publicados os seguintes diplomas:
 
Portaria n.º 181/2014, de 12 de setembro veio regular a composição do Grupo de 
Trabalho de Avaliação Curricular dos Profissionais das Terapêuticas não Conven-
cionais, bem como a definição dos critérios de avaliação;

Portaria n.º 182/2014, de 12 de setembro veio estabelecer os requisitos mínimos 
relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas 
para o exercício da atividade das terapêuticas não convencionais; 

Portaria n.º 182-A/2014, de 12 de setembro veio definir as taxas a pagar pelo regis-
to profissional e emissão da cédula profissional;

Portaria n.º 182- B/2014, de 12 de setembro define o modelo da Cédula Profissional 
(CP);

Portaria n.º 200/2014, de 3 de outubro define o capital a segurar em termos de 
seguro de responsabilidade civil; 

Portaria nº 207-A/2014, de 8 de outubro e a Portaria nº 207-G/2014, de 8 de outubro 
regulam e fixam o conteúdo funcional das diversas profissões: desde naturopata a 
especialista de Medicina Tradicional Chinesa.

Portarias nº 172- B/2015 a 172-F, de 5 de junho, que regulam os requisitos gerais 
que devem ser satisfeitos pelo ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado 
em Fitoterapia, Naturopatia, Acupuntura, Quiropráxia e Osteopatia. Estes ciclos de 
estudos serão ministrados nas instituições de ensino superior politécnico.

Neste momento, aguardamos a publicação dos três diplomas em falta para termos 
concluída a regulamentação essencial prevista na Lei nº 71/2013, de 2 de setem-
bro: as portarias sobre os planos curriculares de MTC e Homeopatia, bem como 
legislação especial sobre o regime transitório de adaptação das atuais instituições, 
legalmente constituídas que lecionam as TNC (art. 19º nº 6 da Lei nº 71/2013, de 2 
de setembro). Recentemente em julho de 2016, foram acreditados os primeiros 5 
cursos em Osteopatia, dos 17 cursos que foram solicitados, junto da A3ES.

www.ipnaturologia.com

O IPN não confere grau de licenciatura. Foi celebrado um Acordo de coope-
ração Académica entre o IPN - Instituto Português de Naturologia 
e a UFP- Universidade Fernando Pessoa - Escola Superior de 
Saúde, para a definição das linhas estratégicas a nível pedagógico, científico 
e clínico, das licenciaturas em TNC. Para tal, o IPN continuará a sua formação 
em TNC e manterá abertas as inscrições para os cursos de Medicina Tradicional 
Chinesa e Naturopatia, aguardando a publicação da legislação que preverá o 
regime transitório previsto no nº 6 do art 19 da Lei nº 71/2013 de 2 de setembro, 
que estipula um período de adaptação até 5 anos às instituições que lecionam, 
neste momento, as TNCs. 

Comece já o seu curso.
Onde e como quiser!

B-LEARNING:

APOIO AO CANDIDATO

Com o intuito de ajudar todos os interessados que pretendem iniciar a 
sua formação em TNC e têm algumas dúvidas, nós ajudamos. 

Consulte, agora, este documento. Coloque-nos as suas dúvidas. 
Nós responderemos. 

http://www.ipnaturologia.com/sites/default/files/ipn_dossier_regulamentacao_abr_2017.pdf
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HORÁRIOS

HORÁRIO
PÓLO DE LISBOA
ANO LETIVO 2017/2018

CURSOS 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado
MEDICINA CHINESA

NATUROPATIA

MASSAGEM E TÉCNICAS SPA

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 19h00 às 22h30

(algumas)

Turma A
Das 10h00 às 13h30

(algumas)
Turma B

Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30
Turma B e Turma C

Das 19h00 às 22h30
(algumas)

Turma A
Das 10h00 às 13h30

(algumas)
Turma B  e Turma C

Das 19h00 às 22h30

Turma C
Das 10h00 às 13h30
Das 14h30 às 17h30

CIÊNCIAS NATUROPÁTICAS

TÉCNICAS ACUPUNTURAIS E MTC

TÉCNICAS AV MOBIL. E MANIPUL.

Turma B
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma C
Das 10h00 às 13h30
Das 14h30 às 17h30

AURICULOTERAPIA
Turma B

Das 19h00 às 22h30
De quinze em quinze dias

Turma A
Das 10h00 às 13h30

De quinze em quinze dias

Turma C
Horário  a defi nir

AROMATERAPIA

Turma A
Das 10h00 às 13h30

De quinze em quinze dias
Turma B

Das 19h00 às 22h30
De quinze em quinze dias

Turma C
Horário  a defi nir

TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO E 
ACONSELHAMENTO NATUROLÓGICO

Turma A
Das 10h00 às 13h30

De quinze em quinze dias

Turma A
Das 10h00 às 13h30

De quinze em quinze dias

Turma A
Das 10h00 às 13h30

De quinze em quinze dias

Turma A
Das 10h00 às 13h30

De quinze em quinze dias
Turma B

Das 19h00 às 22h30

Turma B
Das 10h00 às 13h30
Das 14h30 às 17h30

NUTRIÇÃO ORTOMOLECULAR 
Turma A

Das 10h00 às 13h30
De quinze em quinze dias

Turma A
Das 10h00 às 13h30

De quinze em quinze dias
Turma B

Das 19h00 às 22h30
De quinze em quinze dias

Turma B
Das 14h30 às 17h30 

De quinze em quinze dias

PLANTAS TERAPÊUTICAS
Turma A

Das 10h00 às 13h30
De quinze em quinze dias

Turma A
Das 10h00 às 13h30

De quinze em quinze dias

Turma B
Das 10h00 às 13h30

REFLEXOTERAPIA
Turma A

Das 10h00 às 13h30
De quinze em quinze dias

Turma B
Das 19h00 às 22h30

De quinze em quinze dias

Turma C
Horário  a defi nir

SHIATSU

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 19h00 às 22h30

OUTROS CURSOS Solicite informações mais detalhadas no Pólo onde se inscreve

IPN LISBOA
Edifi cio Folque
R. Filipe Folque n.º 40 - 2º
1050-114  Lisboa
Tel./Fax: 213 161 021

IPN COIMBRA
Edifi cio Arnado Business Center
Rua João de Ruão, n.º 12 - 1º, sala 11
3000-229 Coimbra
Tel./Fax: 239 840 179

IPN PORTO
Edifi cio Hoechst
Av. Sidónio Pais, n.º 379 – Ed. B - 2º
4100-468 Porto
Tel.: 226 095 750 - Fax: 226 095 752
Tlm.: 917 032 615

IPN BRAGA
Edifi cio Flamingo
Rua Cidade do Porto, n.º 50 - 1º esq e n.º 52 - r/c
4705-084 Braga
Tel./Fax: 253 691 019

HORÁRIOS
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HORÁRIO
PÓLO DE COIMBRA
ANO LETIVO 2017/2018

IPN LISBOA
Edifi cio Folque
R. Filipe Folque n.º 40 - 2º
1050-114  Lisboa
Tel./Fax: 213 161 021

IPN COIMBRA
Edifi cio Arnado Business Center
Rua João de Ruão, n.º 12 - 1º, sala 11
3000-229 Coimbra
Tel./Fax: 239 840 179

IPN PORTO
Edifi cio Hoechst
Av. Sidónio Pais, n.º 379 – Ed. B - 2º
4100-468 Porto
Tel.: 226 095 750 - Fax: 226 095 752
Tlm.: 917 032 615

IPN BRAGA
Edifi cio Flamingo
Rua Cidade do Porto, n.º 50 - 1º esq e n.º 52 - r/c
4705-084 Braga
Tel./Fax: 253 691 019

CURSOS 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

MEDICINA CHINESA

NATUROPATIA

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

(Algumas)
Turma B

Das 15h00 às 18h30
(Algumas)

Turma C e Turma D
Das 19h00 às 22h30

(Algumas)

Turma D
Das 19h00 às 22h30

Turma D
Das 10h00 às 17h30,

com intervalo p/ almoço

MASSAGEM E TÉCNICAS SPA

CIÊNCIAS NATUROPÁTICAS

ESTUDOS DE MEDICINA ORIENTAL (em prep.)

TÉCNICAS ACUPUNTURAIS E DE MEDICINA CHINESA

TÉC. AVANÇADAS DE MOBILIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma D
Das 19h00 às 22h30

Turma D
Das 10h00 às 17h30,

com intervalo p/ almoço

SHIATSU

Turma D
Das 10h00 às 17h30,

com intervalo p/ almoço
(De quinze em quinze dias)

AURICULOTERAPIA
2 a 3 vezes por mês, em dia a escolher, em horário manhã, tarde, pós laboral ou de fi m de semana

REFLEXOTERAPIA

ESTÉTICA NATURAL

2 a 3 vezes por semana, em dia a escolher, em horário manhã, tarde, pós laboral ou de fi m de semana
HIDROTERAPIA E
TRATAMENTO SPA

OUTROS CURSOS Solicite informações mais detalhadas no Pólo onde se inscreve

…57…

O QUE NECESSITA SAbER DO IPN

VOLTAR AO ÍNDICE



IPN LISBOA
Edifi cio Folque
R. Filipe Folque n.º 40 - 2º
1050-114  Lisboa
Tel./Fax: 213 161 021

IPN COIMBRA
Edifi cio Arnado Business Center
Rua João de Ruão, n.º 12 - 1º, sala 11
3000-229 Coimbra
Tel./Fax: 239 840 179

IPN PORTO
Edifi cio Hoechst
Av. Sidónio Pais, n.º 379 – Ed. B - 2º
4100-468 Porto
Tel.: 226 095 750 - Fax: 226 095 752
Tlm.: 917 032 615

IPN BRAGA
Edifi cio Flamingo
Rua Cidade do Porto, n.º 50 - 1º esq e n.º 52 - r/c
4705-084 Braga
Tel./Fax: 253 691 019

HORÁRIO
PÓLO DO PORTO
ANO LETIVO 2017/2018

CURSOS 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

MEDICINA CHINESA

NATUROPATIA

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

(Algumas)
Turma B

Das 15h00 às 18h30
(Algumas)
Turma C

Das 19h00 às 22h30
(Algumas)

Turma D
Das 10h00 às 18h30,

com intervalo p/ almoço

MASSAGEM E TÉCNICAS SPA

CIÊNCIAS NATUROPÁTICAS

ESTUDOS DE MEDICINA ORIENTAL (em prep.)

TÉCNICAS ACUPUNTURAIS E DE MEDICINA CHINESA

TÉC. AVANÇADAS DE MOBILIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h00 às 22h30

Turma D
Das 19h00 às 22h30

Turma D
Das 10h00 às 18h30,

com intervalo p/ almoço

SHIATSU Turma A
Das 19h00 às 22h30

Turma B
Das 10h00 às 18h30,

com intervalo p/ almoço
De quinze em quinze dias

AURICULOTERAPIA
2 vezes por mês, em dia a escolher, em horário manhã, tarde, pós laboral ou de fi m de semana

REFLEXOTERAPIA

ESTÉTICA NATURAL

2 a 3 vezes por semana, em dia a escolher, em horário manhã, tarde, pós laboral ou de fi m de semanaHIDROTERAPIA E
TRATAMENTO SPA

OUTROS CURSOS Solicite informações mais detalhadas no Pólo onde se inscreve
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HORÁRIO
PÓLO DE BRAGA
ANO LETIVO 2017/2018

IPN LISBOA
Edifi cio Folque
R. Filipe Folque n.º 40 - 2º
1050-114  Lisboa
Tel./Fax: 213 161 021

IPN COIMBRA
Edifi cio Arnado Business Center
Rua João de Ruão, n.º 12 - 1º, sala 11
3000-229 Coimbra
Tel./Fax: 239 840 179

IPN PORTO
Edifi cio Hoechst
Av. Sidónio Pais, n.º 379 – Ed. B - 2º
4100-468 Porto
Tel.: 226 095 750 - Fax: 226 095 752
Tlm.: 917 032 615

IPN BRAGA
Edifi cio Flamingo
Rua Cidade do Porto, n.º 50 - 1º esq e n.º 52 - r/c
4705-084 Braga
Tel./Fax: 253 691 019

CURSOS 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

MEDICINA CHINESA

NATUROPATIA

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h30 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h30 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h30 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

(Algumas)

Turma B
Das 15h00 às 18h30

(Algumas)

Turma C e Turma D
Das 19h30 às 22h30

(Algumas)

Turma D
Das 19h30 às 22h30

Turma D
Das 10h00 às 18h30,

com intervalo p/ almoço

MASSAGEM E TÉCNICAS SPA

CIÊNCIAS NATUROPÁTICAS

ESTUDOS DE MEDICINA ORIENTAL (em prep.)

TÉCNICAS ACUPUNTURAIS E DE MEDICINA CHINESA

TÉC. AVANÇADAS DE MOBILIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h30 às 22h30

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h30 às 22h30

1º semestre de 15 em 15 dias

Turma A
Das 10h00 às 13h30

Turma B
Das 15h00 às 18h30

Turma C
Das 19h30 às 22h30

Turma C e Turma D
Das 19h30 às 22h30

Turma D
Das 10h00 às 18h30,

com intervalo p/ almoço

SHIATSU
Turma A

Das 19h30 às 22h30
De quinze em quinze dias

Turma A
Das 19h30 às 22h30

De quinze em quinze dias

Turma A
Das 19h30 às 22h30

De quinze em quinze dias

Turma B
Das 10h00 às 18h30,

com intervalo p/ almoço
De quinze em quinze dias

AURICULOTERAPIA 1 vez por semana,  de 15 em 15 dias, em horário manhã, tarde, pós laboral ou de fi m de semana

DRENAGEM LINFÁTICA
2 a 3 vezes por mês, em dia a escolher, em horário manhã, tarde, pós laboral ou de fi m de semana

REFLEXOTERAPIA

ESTÉTICA NATURAL
2 a 3 vezes por semana, em dia a escolher, em horário manhã, tarde, pós laboral ou de fi m de semana

HIDROTERAPIA E
TRATAMENTO SPA

OUTROS CURSOS Solicite informações mais detalhadas no Pólo onde se inscreve
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O IPN foi pioneiro em apresentar um projecto educativo assente num novo paradigma de ensi-
no/aprendizagem, totalmente revolucionário para a altura: a transmissão e aquisição de conhe-
cimentos deverá  privilegiar a reflexão e o estudo individual e colectivo. 

Os trabalhos de investigação aliados à componente de trabalho prático, nomeadamente em 
contexto real de trabalho é condição essencial para o sucesso de aprendizagem. 

Desde 2000, que o IPN investiu em clínicas de apoio prático à aprendizagem e foi implemen-
tador de uma atitude de construtivismo cognitivista em que o conhecimento se adquire com o 
estudo e as experiências individuais. Em todos os nossos Guias Informativos se poderá cons-
tatar o privilégio da aprendizagem de conciliação entre o trabalho em sala de aula, trabalho 
individual, contexto real de trabalho, trabalho de grupo e prática clínica, verdadeira filosofia de 
base das unidades de crédito.

Este trabalho tem tido o reconhecimento de entidades internacionais e nacionais, com protoco-
los com organismos públicos, como Câmaras e outros.

Mas o maior reconhecimento está na qualidade dos nossos formandos, a sua inserção no merca-
do de trabalho e, acima de tudo, serem eles os primeiros a reconhecer o elevado nível de quali-
dade da nossa formação. Esta aposta na preparação para o mercado de trabalho tem garantido 
o sucesso dos nossos alunos.

Para isso, antes de serem lançados no mercado de trabalho têm um apurado acompanhamento 
e trabalho nas clínicas do IPN: Foz Vital, Clínica de Bioterapias e Longevidade, Dr. Marcos 
Blood Diet Clinic, havendo ainda prática clínica em todos os pólos, o Centro Clínico Braga Vital, 
em Braga, Coimbra Vital, em Coimbra e Lisboa Vital, em Lisboa.

A avaliação do aluno terá em conta o seu trabalho em Clínica e o desenvolvido no trabalho 
monográfico, de acordo com as grelhas e normas dos regulamentos do IPN.

Sobre o regime e funcionamento das práticas clínicas (Contexto Real de Trabalho), elas variam 
de curso para curso, pelo que os interessados deverão solicitar informações mais concretas na 
Secretaria. Não é permitida a frequência nas práticas clínicas sem ter sido aprovado em um dos 
nossos cursos ou obtido aprovação nas disciplinas precedentes.

Em cursos onde não esteja previsto o ensino clínico no seu plano curricular, o aluno tem sempre 
a possibilidade de trabalhar em clínica, através do sistema de Coaching.

O SiSTeMA cOAcHing eSTÁ PReViSTO PARA TOdOS OS nOSSOS cURSOS.

Um grande projecto na área da 
Saúde Natural e Bem-Estar

A trabalhar desde 1999, as Clínicas Vital inserem-se num grande projeto de formação, investi-
gação e prática clínica no âmbito da promoção da saúde pelos meios naturais, visando incenti-
var, informar e envolver o paciente no seu processo de cura e de bem estar.Este trabalho tem 
tido o reconhecimento de entidades internacionais e nacionais, com protocolos com organismos 
públicos, como Câmaras e outros.

Clinica Foz Vital | Clinica Lisboa Vital

www.clinicasvital.com

AS NOSSAS CLÍNICAS
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Além da formação base, é grande a importância que o IPN dá à FORMAÇÃO 
CONTÍNUA, atraves dos Seminários e Workshops. 
A formação é perspectivada de forma transversal e de oferta múltipla, valorizan-
do as práticas técnico pedagógicas dos profissionais e a garantia das condições 
de acesso a uma formação de qualidade.

DEPARTAMENTO CIÊNCIAS DA SAÚDE
Seminário de Florais de Bach | Seminário de Oligoterapia | Seminário de Anti-
Aging | Workshop Hortas Verticais | Workshop de Detergentes Ecológicos
Acupuntura Abdominal | Aplicação da Téc. do Gancho c/ Gua-Sha e Gua-Sha 
Clássica p/ Lesões | electroacupuntura | Técnica das Três Agulhas

DEPARTAMENTO  TÉCNICAS DE REAbILITAÇÃO
Aplicação Terapêutica de Argilas | Técnicas de Massagem de Relaxamento | 
Modelação Corporal | Geotermal |  Ligaduras Funcionais | Indian Head Massage 
| Indução Miofascial – Nível I, II e III | Tratamento Avançado da Charneira 
Cervico-Occipital | Bandas Neuromusculares

DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Reiki - Nível I | Reiki - Nível II | Reiki - Nível III a) | Reiki - Nível III b) | Aulas 
Práticas de Reiki | Vibração e Mantras Tibetanos

FORMAÇÃO CONTÍNUA
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O IPN, ao longo dos anos, tem vindo a premiar os que mais trabalham e mais inves-
tem no profissionalismo e dignificação das terapias não convencionais,  promoven-
do a saúde pela via natural . Entendemos que os nossos alunos são o nosso melhor 
cartão de visita. A imagem e o curriculum de uma instituição faz-se pela qualidade 
dos alunos que lança no mercado de trabalho e mede-se, necessariamente, pelo 
resultado e sucesso profissional desses terapeutas. É a pensar nos nossos alunos 
e no seu empenho pelo sucesso que lançamos várias formas de homenagear e 
enaltecer todo o trabalho de dedicação, profissionalismo de muitos alunos, profes-
sores, colaboradores que, ao longo destes anos têm vindo a prestar serviços muito 
importantes à instituição IPN, à sociedade e à dignificação profissional. Nós pre-
miamos a competência, o empenho, a investigação, o profissionalismo dos nossos 
melhores alunos, convidando-os a participar desta enorme equipa.

Para tal, temos 2 tipos de Apoio à Formação:

1. OS DESCONTOS:

a) Desconto no preço do curso, quando pertencem ao mesmo agregado familiar,

b) Ou quando fazem a inscrição de amigos: neste caso, ganha o aluno e o amigo,

c) Também aqueles que já foram nossos alunos podem usufruir de descontos es-
peciais ao inscreverem-se em novos cursos

d) Os alunos que se inscrevem em mais de um curso completo, ao mesmo tempo, 
usufruem, também, de descontos especiais.

Para mais informações contacte a secretaria do Pólo do IPN, onde se inscreve 

2. OS PRÉMIOS:

a) PRÉMIO JOSÉ MARIA RObLES

No seguimento e enquadramento do projecto educativo do IPN existe o PRÉMIO 
À INVESTIGAÇÃO JOSÉ MARIA RObLES.

Este prémio tem o intuito de promover o trabalho cientifico nas áreas vulgarmente 
pouco trabalhadas a nível cientifico e que não abarcam, ainda, muita investigação. 
Visa, também, incentivar o aluno a prosseguir os seus estudos de aprofundamen-
to e especialização, no IPN, visando formar um bom profissional. Neste sentido, 
patrocinamos um prémio ao (à) candidato(a), que apresente o trabalho mais bem 
elaborado na área da Medicina Natural, de acordo com as exigências do trabalho 
de investigação.

Podem concorrer, além dos alunos do IPN, professores ou colaboradores e candida-
tos externos que pretendam vir a realizar os seus estudos no IPN, desde que propos-
tos e acompanhados por formadores do IPN.

Consulte o Regulamento no nosso site: www.ipnaturologia.com

b) PRÉMIO DE MÉRITO E DESEMPENHO ACADÉMICO

Este prémio visa premiar os alunos que, durante o seu período de formação no IPN, 
num determinado curso, se distinguiram por:

a) Revelarem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades;

b) Alcançarem excelentes resultados escolares;

c) Produzirem trabalhos académicos de excelência ou realizarem actividades curri-
culares ou de complemento curricular de relevância;

d) Desenvolverem iniciativas ou ações exemplares no âmbito da solidariedade so-
cial, que demonstrem maior dedicação e empenho na procura do bem dos outros.

e) Mais se distinguirem pela sua participação nas actividades organizadas pelo 
IPN e na promoção de actividades culturais e/ou recreativas, em prol do prestígio 
do iPn.

f) Revelarem excepcional desempenho, qualidade técnica, profissionalismo, bom 
enquadramento institucional e excelente relacionamento humano, na actividade 
clínica

Este Prémio visa realçar o especial trabalho desenvolvido por alguns dos seus alu-
nos, na vida académica, nas suas várias vertentes, prevendo, por isso algumas 
classes.

Os prémios reconhecidos são três: Prémio Cidadania, Prémio de Excelência e Lou-
vor de Desempenho .

Este Prémio está sujeito a um regulamento que estabelece os requisitos de candi-
datura e as condições de atribuição do prémio.

Consulte o Regulamento no nosso site: www.ipnaturologia.com

APOIO À FORMAÇÃO
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ESTATUTOS E REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA 
FORMAÇÃO

Este Regulamento trata dos princípios e linhas programáticas do projeto educativo do IPN, 
os seus objetivos, os requisitos de candidatura, seleção e inscrição, bem como a estrutura 
orgânica da instituição: os seus Regulamentos, Orgãos de Gestão (Direção), Pedagógicos 
(Departamentos) e Científicos. Um Capítulo muito mportante é o que refere as Condições 
de Frequência e Funcionamento Pedagógico da Formação, onde se fala do sistema de 
avaliação de conhecimentos, das práticas clínicas, das equivalências e reclamação de 
notas. Por fim, são referenciados os aspetos administrativos, como as propinas e taxas e 
os deveres dos formadores e dos formandos.

REGULAMENTO DO CONSELHO DISCIPLINAR

Este diploma visa estabelecer as regras processuais e as 
sanções a aplicar no caso de infração das regras do IPN. Define 
a tramitologia do processo disciplinar, as sanções aplicáveis e 
o regime. De referir que este regulamento nunca teve de ser 
aplicado.

ObSERVATÓRIO PARA A QUALIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA DO 
TRAbALHO CLÍNICO

Este Regulamento visa ser um Memorandum sobre algumas regras a adoptar no âmbito do 
observatório para a Qualidade, Higiene e Segurança do Trabalho Clínico e que deverão ser 
adoptadas no Exercício da Actividade Clínica e Pedagógica do IPN.

Tem como objectivo garantir a aplicação de regras muito rigorosas no exercício da actividade 
terapêutica, de forma a que os nossos terapeutas e alunos nunca descuidem a área da 
segurança e higiene na sua actividade. São regras muito simples mas que nunca poderão 
ser descuradas. Todos os docentes do IPN deverão, na sua actividade clínica e junto dos 
alunos insistir, nas aulas, sobre os assuntos e aspectos referidos neste Memorandum.

Aqui são definidas algumas metodologias utilizadas para gerir o OBSERVATÓRIO PARA A 
QUALIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO CLÍNICO, assim como planear, 
realizar e controlar a realização das diversas actividades com o propósito de melhorar a 
qualidade do serviço e a eficiência da intervenção.

MANUAL DE ESTILO DOS RELATÓRIOS E 
TRAbALHOS A APRESENTAR AO LONGO DO 
CURSO

Este Manual estabelece as normas de elaboração de todos os 
trabalhos de investigação que os alunos elaboram ao longo do 
seu curso. É de cumprimento obrigatório, não podendo algum 
trabalho ser realizado sem o seu estrito cumprimento.

REGULAMENTO DO ENSINO CLÍNICO

Este Regulamento visa estabelecer as regras a cumprir no 
âmbito do contexto real de trabalho ou trabalho em clínica: as 
obrigações e responsabilidades do estagiário, os critérios de 
avaliação, a obrigatoriedade de realização de um relatório de 
estágio de acordo com as regras formais de elaboração (Vide 
Anexo I do Regulamento), em como as grelhas de avaliação dos 
formandos, aprovadas no Anexo II do Regulamento.

O IPN dispõe de vários regulamentos que são de conhecimento obrigatório de todos os alunos e que,
muitas das vezes, o seu desconhecimento é penalizante.

Aqui apenas se fará uma pequena referência aos aspetos mais importantes, não dispensando a sua
consulta no site ou nas Secretarias dos pólos.

OS NOSSOS REGULAMENTOS
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1. Regras gerais de funcionamento administrativo:

Seguem-se algumas REGRAS que terão de ser de conhecimen-
to obrigatório:

> O pagamento do curso pode ser feito de forma integral ou em prestações, tendo 
como limite a duração do curso.

> Não podem ser informadas as notas nem datas de exames, pelo telefone.

> Os alunos que pretendem cartão de aluno deverão solicitar na Secretaria até ao dia 30 
de Outubro. Preço do cartão: €1.50.

> O IPN reserva-se sempre no direito de não (re)abrir turma que não tenha o nú-
mero mínimo de alunos inscritos, considerado pedagógica e administrativamente 
adequado.

> Os alunos que pretendam recibo das fotocópias, deverão solicitar uma ficha, na 
Secretaria, onde serão registadas as cópias e, mensalmente, emitido o respectivo 
recibo.

> O pagamento das prestações terá de ser feito até ao dia 8 de cada mês, sob pena 
de aplicação de multa e suspensão dos serviços administrativos (publicação de 
notas, emissão de declarações, etc).

> Quando se opta pela transferência bancária, a mesma deverá identificar o nome 
do aluno, sendo obrigatória a apresentação do documento comprovativo 
de transferência bancária ou depósito, na Secretaria, sob pena de 
não se considerar efectuado.

> A requisição de material (p. ex. cópias, kit para aurículo, aparelhos, material para 
as aulas, etc) implica pré-pagamento na Secretaria.

> Os alunos poderão requisitar livros da Biblioteca, nos termos do Regulamento.

> Os alunos devem ler, com assiduidade, os avisos afixados.

> Os horários estarão disponíveis, de forma provisória, nas capas especialmente 
destinadas para o efeito, ou afixados em locais próprios. Só se tornam definitivos na 
última semana do mês anterior. É obrigação do aluno conferir e confirmar, no início 
de cada mês, o seu horário definitivo. No último dia do mês estarão disponíveis via 
Internet. Alguma alteração de última hora é alheia à vontade do Instituto.

> Os alunos para acederem à área do aluno no site, terão de proceder à sua ins-
crição no mesmo, todos os anos lectivos e aguardar para receber a senha de au-
torização.

> Os alunos que transitam de ano necessitam de renovar a sua 
inscrição no IPN até 31 de Julho de cada ano. O não cumpri-
mento deste prazo implica nova inscrição e consequente taxa.

2. Regras gerais de funcionamento pedagógico:

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: As formações constantes do 
Guia do Candidato e levadas a cabo pelo IPN inserem-se no actual contexto de res-
ponsabilização do formando, pelo que a carga lectiva é aquela que é considerada 
mínima, em termos institucionais, para a apreensão dos conhecimentos, de forma 
sólida. A carga horária será distribuída por aulas lectivas, trabalho de investigação 
orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o desempenho em sala, 
o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo for-
mador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão 
avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para 
avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.

> Os alunos deverão apresentar-se devidamente equipados nas aulas práticas e no 
Trabalho Clínico. Para tal, deverão deixar as suas coisas devidamente organizadas. 
É da responsabilidade do aluno, adquirir o material necessário para as aulas práti-
cas, bem como o respectivo equipamento. Os alunos que não obtiverem aprovação 
às disciplinas precedentes não poderão ingressar nas disciplinas seguintes, nem 
integrar o Ensino Clínico nem o Trabalho Clínico.

> Não é possível fazerem avaliação fora da data estabelecida pelo professor, salvo 
algumas excepções (doença, acidente, gravidez ou falecimento de parente próximo 
em linha directa). Em caso de falta por alguma destas excepções, as mesmas têm 
de ser justificadas, junto da Secretaria, no prazo de 3 dias a contar da data da falta, 
sob pena de não produzir efeitos.

> Os alunos que tenham disciplinas precedentes ao Estágio Clínico do 4º ano, em 
atraso, poderão realizar o exame das mesmas até 31 de Dezembro, para obterem 
aprovação e assim poderem ingressar, ainda nesse ano lectivo, no Estágio.

> Em todas as aulas os alunos terão de assinar a folha de presenças.

> Não é permitida a troca de aulas ou horários, sem autorização da Secretaria.

> As salas e o espaço devem ser cuidadosamente tratados.

> Até final de Novembro cada turma deve eleger um delegado de turma que terá 
como função estabelecer o diálog entre a turma e a Direcção do IPN.

> Vão ser disponibilizadas consultas, algumas grátis, de MTC, Acupuntura,  Auri-
culoterapia,  de Naturopatia e Osteopatia, etc. com estagiários, de acordo com as 
regras de cada pólo.

> O aluno terá de ter o cuidado de conferir, devidamente, os resultados das suas 
avaliações, dado que qualquer omissão ou erro só pode ser reclamado até fim de 
Setembro.

> Relembra-se que a aprovação às disciplinas fazem-se por Módulos, pelo que, a 
reprovação a um Módulo implica repetir esse mesmo Módulo (I, II).

Em todas as aulas levadas a cabo no IPN,  com especial atenção 
nas aulas práticas e no de trabalho clínico é totalmente obriga-
tório o cumprimento das regras de Higiene e Segurança.

INFORMAÇÕES GERAIS
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3. Regras gerais de funcionamento pedagógico:

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO: As formações constantes do Guia do Candidato e levadas a cabo pelo IPN inserem-se no 
atual contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga horária e avaliação do formando tem em conta as aulas letivas, tra-
balho de investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, 
o desempenho em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador. Serão feitos trabalhos de 
investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para avaliar 
a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.
> Os alunos deverão apresentar-se devidamente equipados nas aulas práticas e no Trabalho Clínico. Para tal, deverão deixar as suas coisas devidamente 

organizadas. É da responsabilidade do aluno, adquirir o material necessário para as aulas práticas, bem como o respectivo equipamento. Os alunos 
que não obtiverem aprovação às disciplinas precedentes não poderão ingressar nas disciplinas seguintes, nem integrar o Ensino Clínico nem o Trabalho 
Clínico.

> Não é possível fazerem avaliação fora da data estabelecida pelo professor, salvo algumas exceções (doença, acidente, gravidez ou falecimento de pa-
rente próximo em linha directa). Em caso de falta por alguma destas excepções, as mesmas têm de ser justifi cadas, junto da Secretaria, no prazo de 
3 dias a contar da data da falta, sob pena de não produzir efeitos.

> Nos termos dos artigos 23º e 24º dos Estatutos e Regulamento de Funcionamento da Formação a avaliação contínua constitui o regime geral de avalia-
ção de conhecimentos. O aluno para a avaliação dos seus conhecimentos pode recorrer à avaliação contínua, que se realiza ao longo da sua formação, 
à avaliação por exame, que se realiza em setembro ou a uma avaliação por exame extraordinário, em qualquer altura.

> Em todas as aulas os alunos terão de assinar a folha de presenças.
> Não é permitida a troca de aulas ou horários, sem autorização da Secretaria.
> As salas e o espaço devem ser cuidadosamente tratados.
> Até fi nal de novembro cada turma deve eleger um delegado de turma que terá como função estabelecer o diálogo entre a turma e a Direção do IPN.
> Vão ser disponibilizadas consultas, algumas grátis, de MTC, Acupuntura,  Auriculoterapia, de Naturopatia, etc. com estagiários, de acordo com as regras 

de cada pólo.
> O aluno terá de ter o cuidado de conferir, devidamente, os resultados das suas avaliações, dado que qualquer omissão ou erro só pode ser reclamado 

até 28 de setembro de 2017.
> Relembra-se que a aprovação às disciplinas fazem-se por Módulos, pelo que, a reprovação a um Módulo implica repetir esse mesmo Módulo (I, II).
Em todas as aulas levadas a cabo no IPN,  com especial atenção nas aulas práticas e no de trabalho clínico é totalmente obrigatório o 
cumprimento das regras de Higiene e Segurança.

AS HORAS DE FORMAÇÃO DOS NOSSOS CURSOS, INCLUEM AS HORAS EM SALA DE 
AULA, DE INVESTIGAÇÃO E DE TRABALHO REALIZADO EXTRA AULA.

TAXAS ESCOLARES/ CRONOGRAMA
TAXAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2017

Inscrição no IPN €120.00

Re-Inscrição no IPN € 65.00

Seguro €15.00

Declaração e Certidão de Notas €2.50

Declaração de Matrícula €2.50

Taxa de Frequência por Disciplina Atrasada                                                    €60.00 / semestre

Alunos Ouvintes - Disciplina Semestral €250.00

Exames Época Especial fi nal Ano €15.00 / semestre

Exames Extraordinários €30.00 / semestre

Taxa de Defesa de Monografi a €30.00

Pedido de revisão de Exame €35.00

Emissão de Certifi cado de Fim de Curso €3.00

Emissão de Diploma de Fim de Curso €35.00

Pedido de Equivalências de Candidatos ao IPN €10.00 

Sanções para atrasos nos pagamentos 

 Pagamentos efectuados depois do dia 8 de cada mês e no mesmo mês (multa) *                                                    €20.00

 Pagamentos efectuados no mês seguinte (multa) * €35.00

Não há reembolso de quaisquer pagamentos efectuados

Os pagamentos devem ser feitos em numerário, cheque
ou por transferência bancária (Millennium BCP - IBAN: PT50 0033 0000 22880019654 24  | BIC/SWIFT: BCOMPTPL; Santander Totta - 

IBAN: PT50 0018 0003 19923259020 81  | BIC/SWIFT: TOTAPTPL).  
* Quando o dia 8 de cada mês coincide com domingo ou feriado, o pagamento poderá ser feito até ao dia 10 (inclusivé) sem multa. 

Depois dessa data será sempre com multa.  O atraso no pagamento de mais de 1 prestação, produz o cancelamento da matrícula e do seguro.

IPN LISBOA
Edifício Folque
R. Filipe Folque n.º 40 - 2º e 3º
1050-114  Lisboa
Tel./Fax: 213 161 021
lisboa@ipnaturologia.com

IPN COIMBRA
Edifício Arnado Business Center
Rua João de Ruão, n.º 12 - 1º, sala 11
3000-229 Coimbra
Tel./Fax: 239 840 179
coimbra@ipnaturologia.com

IPN PORTO
Edifício Hoechst
Av. Sidónio Pais, n.º 379 – Ed. B - 2º
4100-468 Porto
Tel.: 226 095 750/917 032 615 - Fax: 226 095 752
porto@ipnaturologia.com

IPN BRAGA
Edifício Flamingo
Rua Cidade do Porto, n.º 50 - 1º esq e n.º 52 - r/c
4705-084 Braga
Tel./Fax: 253 691 019
braga@ipnaturologia.com



1. Porquê o Instituto Português de Naturologia 
(IPN)?
Resposta:
No momento de decidir pelo curso e pela instituição de en-
sino há que recolher toda a informação de forma a poder 
fazer a opção mais ajustada aos objetivos e interesses do 
candidato. Nós ajudamos a decidir. Conheça o que pode-
remos oferecer. 

Somos uma Instituição:

> acreditada e certificada pela DGERT, há mais de 10 anos;
> com 17 anos de experiência formativa na Medicina Natural;
> com formação especializada em todas as áreas da Medicina Natural;
> vocacionada para o desenvolvimento do conhecimento e da investigação em 
Medicina Natural;
> com elevado nível de empregabilidade dos nossos alunos, com criação de meca-
nismos próprios de colocação no mercado de trabalho;
> com dimensão nacional e com extensão em Espanha, através da nossa escola: 
Escuela Superior de Técnicas Parasanitárias (ESTP), com pólos em Madrid, Barce-
lona, Léon, Corunha, Vigo, Salamanca, Oviedo, Valladolid;
> com extensão protocolar com a ESTP em matéria de relação com a Escola Interna-
cional da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa, de Beijing e com o Centro 
Internacional de Exames da Medicina Tradicional Chinesa da República Popular da 
China, integrada na WFCMS (Federação Mundial da Medicina Chinesa) e na OMS;
> com mais de 5000 diplomados;
> com instalações próprias de qualidade, nas zonas mais centrais das maiores cida-
des nacionais;
> com corpo docente de mais de 70 professores, preparado e especializado na Me-
dicina Natural;
> com clínicas próprias do IPN, onde os alunos estagiam e praticam em contexto 
real de trabalho;
> com possibilidade de pós graduação na China, nas áreas da Medicina Chinesa 
com diplomas da Escola Internacional da Universidade de MTC de Beijing (Mas-
sagem, Acupunctura e Moxibustão, Monitor de Qi Gong, Estética Clínica Oriental, 
Exame Internacional conducente ao título de licenciado em Acupunctura, Estágio 
em Hospitais);
> com sistema de apoio ao aluno após a conclusão da sua formação, podendo 
utilizar as clínicas do IPN para se lançarem no mercado de trabalho;
> com iniciativas diversas junto da comunidade, numa atitude de responsabilização 
social, estabelecendo protocolos diversos com Câmaras, instituições de solidarie-
dade, hospitais, etc, para ajuda dos mais carenciados;
> com atividades de lazer e de bom convívio.

2. Terminado o curso, como arranjar emprego?
Resposta:
No IPN existe uma grande BOLSA DE EMPREGO disponível para os alunos con-
sultarem para, querendo, se candidatarem junto de clínicas e entidades que solici-
tem técnicos certificados nas diversas áreas de formação. O aluno quando termina 
o seu curso deverá, se pretender, inscrever-se na nossa BOLSA DE EMPREGO. 
Os melhores alunos, que assim manifestem a sua vontade, são convidados a tra-
balhar connosco, quer no Departamento Clínico, quer na Formação, ou em ambas.

3. Após a formação, o aluno tem algum apoio do 
IPN para se lançar no mercado de trabalho?
Resposta:
Quando o aluno termina a sua formação clínica, o IPN dá todo o apoio a nível 
de infraestruturas, permitindo a inserção do novo terapeuta, no mercado de tra-
balho. Este apoio traduz-se, na disponibilização do espaço das nossas Clínicas 
ao atendimento particular dos seus pacientes, sem qualquer custo para o aluno. 
Este sistema permite, assim, ao recém diplomado a possibilidade de auferir de um 
espaço para trabalhar e desenvolver a sua actividade terapeutica, sem qualquer 
tipo de investimento. Este apoio está devidamente regulamentado e estabelecido, 
pelo que cada aluno interessado em beneficiar deste regime deverá solicitar mais 
informações junto da Secretaria do IPN.

No fim deste trabalho os melhores alunos ficarão, se pretenderem, a trabalhar nas 
nossas clínicas, já que o IPN tem estrutura para dar apoio aos seus melhores alu-
nos e à sua inserção no mundo do trabalho.

Todos os pólos estão preparados para a Prática Clínica, em que o aluno, devidamente 
acompanhado pelo formador, toma contacto com a experiência clínica, em contexto 
real de trabalho. Além desta realidade, os alunos são acompanhados no ensino clí-
nico, onde discutem as suas dúvidas e expõem os seus casos em sala de aula, com 
o formador. No fim do ano terão de apresentar e defender um trabalho monográfico 
e/ou um case study, com o respectivo tratamento de investigação de acordo com as 
normas científicas adoptadas pelo IPN. 

3. Depois de terminado o curso, quais as saídas profissionais,
tendo em conta a Classificação Portuguesa de Profissões 2010?
Resposta:
Ao finalizar os cursos e depois de ter superado com sucesso todos os exames, os 
nossos alunos receberão um Certificado de Formação Profissional emitido como 
previsto no SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma 

REGULAMENTAÇÃO DAS TNC 
Coloque-nos as suas dúvidas.  Nós responderemos. 

http://www.ipnaturologia.com/sites/default/files/ipn_dossier_regulamentacao_abr_2017.pdf

FAQS
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SIGO -Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.
O aluno, se pretender, poderá, ainda, solicitar, em alguns cursos, um DIPLOMA 
DE ESTUDOS SELADO, emitido pelo IPN e pela Escola Superior Técnicas Pa-
rasanitárias, uma das maiores escolas de Espanha, escola parceira do IPN, onde 
constarão todos os elementos do certificado de formação: carga horária do curso, 
conteúdo programático da formação e respectivo resultado da avaliação. Com esta 
certificação o aluno poderá trabalhar em Clínicas, Centros Desportivos ou com pro-
fissional liberal.

 4. O IPN promove algum movimento associativo estudantil?
Resposta:
Sim. O IPN conta já com uma Associação de Estudantes. Esta associação tem por 
objectivo representar todos os estudantes do IPN, agregando todos os seus pólos, 
determinados a intervir, interagir e cooperar entre todos os alunos do IPN e serão 
esses os nossos princípios orientadores. Defender os direitos dos alunos de todos 
os pólos do IPN é a nossa missão. Não pretende ser uma voz de reivindicação, 
mas sim uma força geradora e dinamizadora da vida académica do nosso IPN. 
Procura levar o nome do IPN a toda a sociedade, salientando a qualidade dos 
nossos cursos, o profissionalismo dos futuros terapeutas e as vantagens das tera-
pias não convencionais, na saúde das pessoas. A AEIPN trabalha para fomentar a 
total união entre os diversos pólos e criar um verdadeiro corpo de Escola. Por isso, 
aproveita este momento para divulgar o blog da Associação de Estudantes do IPN 
– aeipnestudantes.blogspot.com – onde todos podem e devem  participar, quer com 
artigos, quer com sugestões para o trabalho da Associação e da vida académica 
do nosso Instituto e onde divulgaremos todas as actividades e acontecimentos do 
IPN. Brevemente, teremos à disposição de todos um espaço próprio na página 
oficial do IPN. Convictos que a vida académica do IPN é de interesse de todos nós, 
a AEIPN convida todos os alunos, individualmente ou através dos seus delegados 
de turma, a participarem mais activamente no desenvolvimento deste projecto, que 
é de todos. Os alunos atingem os seus objectivos quando vêem, já no presente, a 
projecção do seu futuro. E todos nós acreditamos que o IPN é o nosso caminho. 
Venha trabalhar connosco.

5. O IPN disponibiliza formação à distância?
Resposta:

IPN�B-Learning
Ensino à distância

Sim. O IPN disponibiliza a todos os interessados o sistema de ensino/aprendiza-
gem à distância, quer na modalidade de e-learning, quer em b-learning. O ensino 
em sistema de B-learning assenta na aprendizagem no ambiente on-line aprovei-
tando as capacidades da internet para a comunicação e distribuição dos conteú-
dos. As etapas de ensino em sistema de E-learning são pré-programadas, divididas 
por módulos e são utilizados diversos recursos como o e-mail, textos e imagens 
digitalizadas, chats, links para outras fontes de informação,podendo a formação ser 
na sua totalidade feita à distância ou alternada com regime presencial. A grande 
vantagem do B-learning consiste na quebra de barreiras geográficas e temporais, 
ou seja, possibilita ao aluno gerir o seu tempo disponível, dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelos cursos ou disciplinas, no seu próprio ambiente, sem necessi-

dade de se deslocar, permitindo aos candidatos e alunos mais afastados dos pólos 
do IPN usufruir da  qualidade  de formação IPN. Desta forma, o sistema de B-
-learming é uma ferramenta de ensino ajustada aos dias de hoje em que a internet 
é o meio de comunicação mais rápido e que mais encurta distâncias, facilitando o 
conhecimento a qualquer parte do mundo. CURSOS JÁ DISPONÍVEIS ON-LINE: 
AROMATeRAPiA, bOTânicA, FiTOTeRAPiA e ORTOMOlecUlAR.

6. Como é que o IPN divulga o trabalho dos seus alunos junto 
de entidades potencialmente interessadas em os contratar?
Resposta:
O IPN promove, ao longo do ano lectivo, várias iniciativas pedagógicas, recreativas, 
de intervenção comunitária, Coaching, IPN INCARE Service, conforme se poderá 
ver a seguir: Congressos, Exposições, Torneios (Auriculoterapia, Futesal), etc.
Somos várias vezes solicitados a colaborar com instituições que pretendem dinami-
zar e fomentar a saúde entre os seus colaboradores, clientes, etc. Por isso, temos 
estado a trabalhar com Empresas e Câmaras Municipais na realização de eventos, 
como a Câmara do Porto, Câmara de S. João da Madeira, Câmara de Miranda do 
Corvo, etc, dinamizando todo o trabalho de sensibilização das populações para a 
saúde. Também em colaboração com Associações, Rotary Club, Juntas de Fregue-
sia, entidades públicas e privadas temos colocado os nossos alunos e colaborado-
res a prestarem serviços de saúde.

7. Ao longo da formação e após, qual o 
apoio técnico dado pelo IPN?
Resposta:
O IPN pretende apoiar o aluno ao longo da sua formação e vida profissional. Por isso 
criou o CAP (Centro de Apoio Pedagógico), o Coaching e o IPN INCARE Service. 
O CAP é um núcleo do IPN destinado a apoiar o aluno no seu processo formativo e 
como apoio de preparação aos exames de 2ª época ou Extraordinários. Cada vez mais 
se torna necessário criar estruturas capazes de apoiar o aluno ao longo e após a sua 
formação, não só nos momentos de maior dificuldade, mas também preparando-o para 
e durante o exercício profissional.
Consta do sistema normal de apoio com aulas particulares (em regime individual ou 
de grupo) em que o aluno apresentará as suas dúvidas sobre a matéria ou poderá 
debater assuntos ou desenvolver alguns temas.
O Sistema Coaching é um acompanhamento mais personalizado, mais constante, 
de forma a que o aluno consiga atingir um determinado resultado. Neste sistema 
pretende-se desenvolver as potencialidades do aluno, criar novas competências e 
um envolvimento da pessoa como um todo. É possível, assim, ajudar os alunos a 
darem o seu melhor, aproveitando o seu potencial de forma a chegar mais longe.  
Ajuda o aluno a criar o seu próprio caminho de auto-desenvolvimento e apurar as 
suas capacidades. Pode ser utilizado durante ou após a formação.
Noutra vertente e agora num conceito mais empresarial, o IPN INCARE Service surge 
dentro desta dinâmica de abertura do IPN à sociedade, em especial às empresas, 
levando os cuidados de bem estar e de prevenção aos colaboradores e clientes em-
presariais.
Este programa com o lema de EMPRESA SAUDÁVEL visa colocar à disposição das 
organizações não só serviços de formação e informação sobre cuidados de saúde e 
medicina natural preventiva, mas também, serviço de clínica (clínica organizacional).
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Este programa de CARE ORGANIZACIONAL permite aumentar a produtividade e 
rendibilidade dos colaboradores, a custo muito baixo, podendo mesmo estender-se 
aos clientes da empresa.
Para tal, contamos com uma equipa vasta de profissionais de saúde, como médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, osteopatas, fisioterapeutas, terapeutas de medicina chinesa, 
terapeutas de naturopatia, massagistas, biólogos, farmacêuticos, psicólogos, etc. Con-
tamos, com o IPIP, especializado em formação  na área das ciências humanas, sociais e 
organizacionais, para que se possa olhar para a empresa de forma integrada, cuidando 
da saúde, com o objectivo que a sua organização venha a integrar-se no conceito de 

Empresa Saudável.

8. Para exercer alguma destas actividades 
é necessário estar inscrito em alguma 
Associação Profissional?
Resposta:
Qualquer aluno que termina a sua formação não tem de se inscrever 
em alguma associação profissional, para exercer a sua actividade, sal-
vo o estabelecido para obtenção da Cédula Profissional em TNC, que 
deverá ser solicitado junto da ACSS.

Vigora, aqui, o princípio constitucional de liberdade de associação. Atendendo à quali-
dade da sua intervenção na defesa dos interesses sócio-profissionais dos seus asso-
ciados, o IPN celebrou um protocolo de colaboração com a APSANA - ASSOCIAÇÃO 
EUROPEIA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NATURAL, que congrega vários colégios 
de especialidades, reconhecendo a ética e a deontologia profissional dos seus asso-
ciados e que tem expressão além fronteiras.
A APSANA – Associação Europeia de Profissionais de Saúde 
Natural foi criada para regular e defender os profissionais que 
exercem funções nestas áreas terapêuticas, colmatando a la-
cuna da ausência de regulamentação das Medicinas Naturais.
São objectivos principais da APSANA:
a) A criação de estatutos que regerão os profissionais que exerçam nas diversas 
áreas da saúde natural;
b) Contribuir para a regulamentação e definição do exercício da função;
c) Promover e assegurar na falta de regime legal aplicável, a titulação profissional 
dos associados;
d) Representação dos direitos, interesses económicos, éticos ou sociais dos as-
sociados;
e) Estabelecer acordos ou protocolos com outras entidades para melhor defesa dos 
interesses dos associados e ampliar as saídas profissionais.
Nesse sentido, a APSANA disponibiliza e promove um vasto leque de iniciativas, 
serviços, protocolos e acordos, tendo em vista o apoio e a valorização da qualida-
de de formação e da actividade profissional dos seus membros associados. O IPN 
encontra-se inscrito na APSANA, pelo que os seus alunos, se assim o pretenderem, 
poderão, ainda na fase de estudantes e, nesta qualidade, serem membros associati-
vos, usufruindo de todas as suas regalias.
A APSANA tem, como principal objectivo a agregação e a união de todos os tera-
peutas que exerçam na área da saúde natural, na defesa e credibilização dos seus 
interesses profissionais, pelo que também conta, consigo, para a persecução deste 
grande objectivo.

ASSOCIA-TE
gArANTE A TuA CéduLA 

PrOfISSIONAL! POr umA ASSOCIAçãO 
PrOfISSIONAL fOrTE!

9. Terminado o curso como pode, o aluno, manter a 
ligação com o IPN, mantendo-se em contacto com os 
colegas e informado de tudo que lhe pode interessar?
Resposta:
O aluno do IPN quando termina o seu curso poderá manter-se sempre actualizado 
das iniciativas que o IPN realiza para estes alunos, quer através de formações 
especializadas, quer das promoções especiais, quer de eventos, através da sua 
inscrição no Clube do Aluno, bastando, para isso inscrever-se na Secretaria do 
pólo, comunicando o seu mail. Assim poderá estar sempre actualizado de aspectos 
que lhe podem interessar.

10. Além da atividade formativa o IPN tem outras atividades?
Resposta:
Os professores e alunos do IPN organizam, periodicamente, atividades extracurri-
culares, nomeadamente eventos no Dia do IPN, em Junho, jantares convívio, rally 
paper, jogos de futebol, piquenique, caminhadas, etc. São iniciativas de convívio 
e lazer.

11. Que tipo de intervenção social e comunitária  é realizada pelo 
IPN?
Resposta:
O IPN tem um grande empenho social e comunitário realizando workshops em 
entidades que prestam serviços a comunidades mais carenciadas. Estabece proto-
colos com Universidade Sénior e interveem junto de hospitais, juntas de freguesia, 
etc, ajudando os mais carenciados a ter melhor qualidade de vida.
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EQUIPA DIRECTIVA:

Txema Robles: Presidente de Honra do IPN; Diretor e Coordenador Académico da ESTP. Doutorado em Acupuntura pela R. 
Popular da China, Master em Acupuntura. Fisioterapeuta.

António José Afonso Marcos: Presidente do IPN; Diplomado em Medicina Ortomolecular; Pós-Graduado em Acupuntura e 
Moxibustão; Diplomado em Naturopatia; Mestrado em Medicina Natural pela USC; Doutorado pela USC; Especialista em Dietética 
e Nutrição pela USC; Formação Pedagógica de Formadores certificada pelo IEFP; Docente Universitário; Formador do IPN de 
Nutrição Ortomolecular; Exercício Profissional em Naturopatia e Acupuntura desde 1998; Director do CETA da UFP desde 1998; 
Presidente do Centro Multidisciplinar de Ciências da Consciência, do PCPC da UFP; Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Nutrição Ortomolecular; Detentor da Cédula de Profissionais Responsáveis pela Orientação e Condução das Actividades Físicas 
e Desportivas (PROCAFD).

Maria Manuela Nunes da Costa Maia da Silva: Diretora Geral do IPN; Pós-Graduação em Acupuntura e Moxibustão; 
Mestrado em Medicina Natural pela USC; Doutoramento Europeu pela USC; Doutoramento pela U.S.C; Docente Universitária; 
Participação e organização em vários seminários, conferências ou jornadas; Formação Pedagógica de Formadores certificada pelo 
IEFP; Presidente da APSANA. Detentor da Cédula de Profissionais Responsáveis pela Orientação e Condução das Actividades 
Físicas e Desportivas (PROCAFD).

Ana Maria Nogueira Veloso: Curso de Medicina Chinesa pelo IPN; Formação Pedagógica de Formadores certificada pelo 
IEFP; Docente do IPN à disciplina de Farmacopeia Chinesa, de Estrutura de Meridianos e Localização de Pontos; de História da MTC 
e Teoria Básica; Participação no seminário de Fitoterapia Chinesa organizado pelo IPN em colaboração com os Laboratórios Golden 
Flower Chinese Herbs e a Escuela Superior de Técnicas Parasanitárias; Participação como palestrante em vários congressos e 
encontros; Terapeuta em várias áreas da Medicina Chinesa.

António Correia: Licenciado em Desporto e Educação Física; Mestre em Ciências do Desporto, Treino de Alto Rendimento; 
Especialista em Treino Funcional; Professor de Pilates e Yoga.

Sérgio Ferreira: Doutor em Acupuntura, pela World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS); Pós graduado em 
acupuntura pela Associação Médica Chinesa; Curso de Osteopatia pelo Instituto Português de Naturologia; Curso de Medicina 
Tradicional Chinesa, na especialidade de Acupuntura pelo Instituto Português de Naturologia; Curso de Massagista de Recuperação 
pela Associação Nacional dos Técnicos de Recuperação. 

André António Moura dos Santos: Curso de MTC pelo IPN; Coordenador do Pólo de Braga; Formação Pedagógica de 
Formadores certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional; Docente do IPN às disciplinas de: Reflexoterapia, Shiatsu; 
Técnica Acupuntural; Auriculoterapia; Auriculoterapia Prática; Diagnóstico; Orientador do Estágio Clínico do curso de Medicina 
Chinesa; Participante em vários Congressos e Jornadas; Terapeuta das várias áreas da Medicina Chinesa. 

Tatiana Vidal de brito: Curso de Massagem, MTC, Aromaterapia pelo IPN; Pós-Graduação em Acupuntura e Moxibustão; 
Formadora do IPN às disciplinas de Massagem Ocidental, Drenante e Desportiva, de Tui-Na, de Chi-Kung, Aromaterapia; Formação 
Pedagógica de Formadores certificada pelo IEFP; Certificada nos seguintes seminários/ congresso: de Imagiologia, de Electroterapia, 
de Tratamentos de Acupuntura, de Drenagem Linfática, de Medicina Tradicional Chinesa, Especialidade de Massoterapia I, II e III, 
no Seminário Internacional de Yang Tai Chi Chuan; no Congresso Hispanoluso Técnicas Manuais e Osteopáticas na Universidade 
Complutense de Madrid; Formadora na I Jornada de Enfermagem; Exerce funções de Massagista em vários centros clínicos, desde 
2004.

Rui Gonçalves: Doutorado em Química, Mestrado em Tecnologia Alimentar e Ciência Alimentar, Licenciado em Biologia e 
Bioquímica, Licenciado em Ciências Básicas da Saúde, Diplomado em Medicina Chinesa.

FORMADORES:

Adelaide Rodrigues de Amorim: Licenciatura em Ciências da Nutrição;Pós-Graduação em Técnica Superior de Higiene, 
Saúde e Segurança no Trabalho; Pós-Graduação em Ciências do Consumo Alimentar; Formação Pedagógica de Formadores 
certificada pelo IEFP; Docente do IPN à disciplina de Dietoterapia e Nutrição; Responsável por implementação de sistemas de 
HACCP.Experiência Científica; Responsável pelo Departamento de Qualidade de várias empresas; Nutricionista na área clínica e 
de saúde pública em vários estabelecimentos; formadora externa pela escola de Hotelaria e Turismo do Porto; responsável Técnica 
de Laboratório.

Adriana Raquel Campos Rodrigues: licenciada em biologia e doutorada em biomedicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto; Docente externa na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Docente do IPN à disciplina de Biologia 
e Bioquímica desde 2011; Pós-Doc na Faculdade de Medicina do Porto onde participa em vários projetos de investigação científica 
na área da Endocrinologia e Obesidade; Publicação de vários artigos científicos em revistas internacionais indexadas; participação 
em diversas reuniões cientifica nacionais e internacionais no âmbito da área de Biologia; distinção com várias menções honrosas e 
prémios científicos relacionados com o estudo dos mecanismos celulares de Obesidade.

Américo Filipe de Matos Simões Lopes: Curso Medicina Tradicional Chinesa pelo IPN; Formação Pedagógica de 
Formadores certificada pelo IEFP; Docente do IPN à disciplina de Chi-Kung; Curso de qualificação para profissionais de Farmácia; 
Docente de Tai-Chi, Chi kung e de Shiatsu em várias instituições; Instrutor avançado de Tradicional Yang Tai Chi Chuan; instrutor 
de Hung Sing Gwoon do sistema Luohan Qigong. Pós-Graduação na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Guangzhou-
China;  Terapeuta de Medicina Chinesa.

Ana Cláudia barreira Nunes: Licenciada em Ciências Farmacêuticas pela FFUP, Pós-graduada em Ciências Forenses pelo 
Instituto de Medicina Legal do Porto e doutorada em Química pela FCUP. Curso de Plantas em Fitoterapia creditado pela Ordem dos 
Farmacêuticos e SPFiTo; Lecionou durante vários anos no Ensino Superior nas áreas da Dermofarmácia e Cosmética e da Tecnologia 
Farmacêutica. Organiza, regularmente Workshops na área da Dermocosmética e participa como palestrante em diversos eventos da 
área. Realiza investigação científica na área da Dermocosmética, estudos de eficácia, em parceria com Laboratórios Farmacêuticos 
e é consultora científica em várias empresas.

Ana Isabel Moreira Gonçalves: Licenciatura em Medicina Dentária; Frequência do mestrado de saúde Oral e Comunitária; 
Formação Pedagógica de Formadores certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional; Docente do IPN à disciplina 
de Anatomia e da disciplina de Anatomia da Pele; Docente na Universidade fernando Pessoa (UFP); Participação e organização em 
congressos, jornadas; Divulgação dos conceitos de saúde oral; Membro da assembleia de representantes de saúde oral; Membro da 
assembleia de representantes da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. 

Ana Maria Nogueira Veloso: Curso de Medicina Chinesa pelo IPN; Formação Pedagógica de Formadores certificada pelo 
IEFP; Docente do IPN à disciplina de Farmacopeia Chinesa, de Estrutura de Meridianos e Localização de Pontos; de História da MTC 
e Teoria Básica; Participação no seminário de Fitoterapia Chinesa organizado pelo IPN em colaboração com os Laboratórios Golden 
Flower Chinese Herbs e a Escuela Superior de Técnicas Parasanitárias; Participação como palestrante em vários congressos e 
encontros; Terapeuta em várias áreas da Medicina Chinesa.

Ana Sofia Mil Homens: Licenciatura em  Ciências da Nutrição; Pós-Graduação em Ciências do Consumo Alimentar; Formação Pedagógica de 
Formadores certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional; Certificação de Estatuto de Formador – área Educação do 
consumidor, Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação Contínua; Docente do IPN à disciplina de Dietoterapia.

Ana Sofia Gomes: Licenciatura em Gestão Financeira;Formação Pedagógica de formadores certificada pelo IEFP; Terapeuta Ayurvédica e 
Panchakarma com formação em Kerala - Índia (Indian Head Massage, Abhyanga, Pinda Sweda, Garshana, Udwartana, Shirodhara, Terapias Basti 
de Retenção de Óleo, Shantala, Masagem Indiana para Grávidas, Chavutti Thirummal, Beleza e Estética Ayurvédica); Terapeuta de Yoga Ayurvedic 
Massage (método Kusum Modak) com formação em Portugal e Londres;  Formação em Indian ChampissageTM; Formação em Kansa Vakti Foot 
Massage.

Ana Sofia Silva: Licenciatura em Ciências da Tradução e Cultura Comparada; Pós Graduação em Gestão; Diplomatura em Naturopatia, pelo IPN.

André António Moura dos Santos: Curso de MTC pelo IPN; Coordenador do Pólo de Braga; Formação Pedagógica de 
Formadores certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional; Docente do IPN às disciplinas de: Reflexoterapia, Shiatsu; 
Técnica Acupuntural; Auriculoterapia; Auriculoterapia Prática; Diagnóstico; Orientador do Estágio Clínico do curso de Medicina 
Chinesa; Participante em vários Congressos e Jornadas; Terapeuta das várias áreas da Medicina Chinesa.

Aurélio Ferraz Moura Marques: Diplomatura em MTC; Pós-Graduação em Acupuntura e Moxibustão; Estágio realizado 
na China que decorreu nos hospitais Suzhou; Curso de Macrobiótica; Diploma do curso de Shiatsu; Licenciatura de Inglês/
Alemão (ensino de); Formação Pedagógica de Formadores certificada pelo IEFP; Docente do IPN às disciplinas de: Patologias, 
Especialidades e Tratamentos; História da MTC e Teoria Básica; Estrutura de Meridianos e Localização de Pontos; Instrutor de 
Shiatsu; Liau Gong; Tai Qi Quan; Participação e organização em vários seminários, jornadas, congressos, eventos. 

Carlos Testas: Licenciado em Enfermagem; Especialista em Reabilitação; Licenciado em psicologia Social e Organizacional; 
Pós-Graduado em Gestão de Recursos Humanos. 

Cláudia Francisco: Licenciatura em Ergonomia; Mestrado em Ergonomia; Docente do IPN à disciplina de Noções de Segurança 
Higiene e ergonomia.

Cláudia Rodrigues: Licenciada em Medicina Dentária. Diplomada em Naturopatia pelo Instituto Português de Naturologia.

Cristina barroso Peiró: Diretora de Honra do IPN; Doutorada em Acupuntura pela R. Popular da China e Pós Graduação em 
Estética Oriental.

Diana Duarte: Licenciada em Fisioterapia com formação complementar em  Reeducação Postural Global (RPG), Podoposturologia, 
Terapia Sacro-Craniana, Cyriax e Osteopatia. Instrutora de Pilates, Yoga e Mindfulness.

Diana Pinho: Diplomada em MTC, Licenciada em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica, Técnica Biologia Molecular;

Edna Pagno: Licenciada em Ciências da Computação, Curso de Massagem Ayurvédica, Master em Yoga, Terapia Vibracional 
de Florais de Bach

Érica Monteiro: Licenciada em Fisioterapia pela Universidade Fernando Pessoa com distinção. Diplomada em Acupuntura 
Bioenergética e Moxabustão pelo CEMETC (Espanha). Especialista em Acupuntura Bioenergética e Moxabustão pela Universidade 
de Santiago de Compostela (Espanha). Diplomada em Osteopatia Estrutural e Kinesiologia Aplicada pelo Instituto Kiros, (Espanha).

Estela São Pedro: Diplomada em Naturopatia pelo IPN, Curso de Massagem Tradicional Tibetana pela Academia Internacional 
para a Medicina Tradicional Tibetan; Naturopata e terapeuta de Terapias Tibetanas.

Eva Ferreira: licenciatura em enfermagem.

Fernando Eiras: Licenciatura em Direito; Mestrado em Psicologia Legal e Criminologia pelo I.S.P.A Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada, em parceria com a Universidade de Direito de Lisboa, em fase de apresentação de tese final, com a parte 
curricular totalmente concluída e equivalente a Pós – Gradução.

Hélder bruno Nóbrega Nabais: Licenciado em Química – Ramo da Bioquímica e Química Alimentar; Formador no IPN 
à disciplina de Biologia e Bioquímica; Consultor em Segurança Alimentar; Auditorias Internas de Qualidade; Implementação de 
Autocontrolo na Área Alimentar; Formação Pedagógica de Formadores certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Joana Godinho: Licenciatura de Filosofia pela Universidade do Porto por finalizar (faltam três disciplinas); Curso de Massagem 
de Recuperação pelo SIMAC, Cromoterapia Método Lo Ai pela Holicromia Internacional, Osteopatia pela Universidade Lusíada 
Lisboa, Naturopatia e Hidroterapia e Tratamentos Spa pelo IPN - Instituto Português de Naturologia, Iridologia pela Api- Associação 
Portuguesa de Iridologia, Reiki I, II e III.

João Monteiro: Licenciatura em Ensino da Educação Fisíca. Pós-graduação em Direção Técnica de Ginásios e Health Club. 
Docente na área do Desporto.

José Alves: Licenciatura em Nutrição e Engenharia Alimentar; Formação Pedagógica de Formadores certificada pelo Instituto de 
Emprego e Formação Profissional; Docente do IPN à disciplina de Biologia.

José Luis Alvarez Alonso: Licenciado em Acupuntura pela R. Popular da China. Quiromassagista. Diplomado em Terapia 
Regressiva.

Juan José Seguín: Doutorado em Acupuntura pela R. Popular da China. Naturopata.
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Liliana Alexandra Silva Roque: Licenciatura em História, variante de Arqueologia realizada pela Faculdade de Letras do 
Porto;Curso de Massagem, 1º e 2º Ciclo, pelo IPN; Exerce funções de Massagista, Orientadora de estágio do curso de Massagem 
a vigorar no IPN; Terapeuta de Hidroterapia Constitucional e Profissional de Modelação Corporal na Clínica Foz Vital; Formadora 
do Curso Drenagem Linfática Manual, do Módulo de Técnicas de Massagem de Relaxamento (Sueca), em várias escolas; Exerce 
funções de massagista (drenagem linfática manual, relaxamento, bambuterapia, tui-na, ayurvédica terapêutica) em vários centros 
clínicos; Curso de Massagem Ayurvédica Terapêutica; Curso de Formação de Formadores de Massagem Ayurvédica Terapêutica; 
Curso de Aromaterapia; Curso de tratamentos SPA de corpo e rosto; Frequência no seminário de Terapia Geotermal; no I Congresso 
internacional de Animação, artes e Terapias e no Congresso Ibérico de Medicina Natural; Participação como profissional de 
massagem na Exponor.

Marco Silva: Licenciado em Radiologia, Pós-grauduado em Radiologia Osteoarticular e Intervenção, Osteopata (D.O).

Maria do Carmo Tavares: Engenheira Biofísica da área da Botânica e da Ecologia da Vegetação. Trabalha desde 2007 
em gestão de Biodiversidade na agricultura, floresta e áreas protegidas para a Consultora Ambiental AmBioDiv. Tem participado 
ativamente em eventos, nacionais e internacionais, relacionados com Biodiversidade, Ecologia de Ecossistemas, Vegetação 
e Botânica. Mestre em Gestão e Conservação de Recursos Naturais desde 2014. Formadora com vasta experiência na área da 
Botânica e da Vegetação para entidades como o Instituto Português de Naturologia (IPN – desde 2014), a Liga para a Proteção da 
Natureza (LPN – desde 2014) e a AmBioDiv (desde 2007).

Mariana Gonçalves Cunha: Licenciatura em Psico Pedagogia; Curso de Técnicas de Emergência Médica.

Margarida Simões Cruz: Licenciatura em Engenharia Alimentar, Diplomada em MTC pelo IPN.

Mónica José: Licenciada em Radiologia, e mestra em Ressonância Magnética Fetal pela Escola Superior das Tecnologias de 
Saúde de Lisboa (ESTESLx); Formação na área da massagem, no qul se inclui massagem geotermal e modelação corporal pelo IPN; 
Formação na área da geriatria pela MASTeR d.

Nuno Pacheco: Licenciatura em Ciências Religiosas; Diplomatura em Medicina Tradicional chinesa, pelo IPN; Terapeuta de 
Medicina Chinesa.

Nuno Vieira: Diplomado em Osteopatia pelo Instituto Português de Naturologia.

Óscar Manuel Valente Félix: Diplomado no curso de MTC; Diplomado no curso de Shiatsu; Pós-Graduação em Acupuntura 
e Moxibustão; Formador no IPN às disciplinas de Shiatsu, ANAPAS, Teoria Básica da Medicina Chinesa, Estrutura de Meridianos e 
Localização de Pontos.

Patricia Alves Dias: Licenciatura em Enfermagem;  Formação Pedagógica de Formadores certificada pelo Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social;  Docente do IPN à disciplina de Noções de Emergência Médica.

Paulo Rafael Veiga Alves: Curso de Massagem pelo IPN; Curso de MTC pelo IPN; Formação Pedagógica de Formadores 
certificada pelo IEFP; Formador do IPN às disciplinas de Tui-Na; Princípios Básicos da MTC Aplicados à Massagem; Frequência 
em vários seminários tais como: Tui-Na Pediátrico; de Lesões Desportivas; de Drenagem Linfática; Curso de Tui-Na, níveis II e III; 
Formação em Terapia Sacro-Craniana, níveis I e II, pelo Instituto Upledger de Portugal; “A concluir Licenciatura em Ciências Sociais 
na Universidade Aberta”; Autor do livro de ficção “101 Receitas de Trevos”.

Paulo Jorge Carvalho Soares: Curso de Massagem pelo IPN; Curso MTC pelo IPN; Formação Pedagógica de Formadores 
certificada pelo IEFP; Formador do IPN à disciplina de Massagem, Ocidental, Drenante e Desportiva; Presença em seminários/
certificados de:Drenagem Linfática; Electroterapia; Mesoterapia Homeopática (nível I); Massagem nível II (Contexto real de trabalho-
Práticas Clínicas) na Clínica Foz Vital.

Pedro Moreira: Curso de Medicina Chinesa , pelo IPN; Bacharelato em Contabilidade

Raquel Guimarães: Diplomada em MTC pelo IPN, Pós Graduada em Acupuntura e Moxibustão, pela Associação Médica 
Chinesa, em Pequim, China.

Ricardo Picão Caldeira Rodeia: Licenciatura em Enfermagem; Graduado com experiência na área de especialidade de 
Saúde Mental e Psiquiátrica; Curso MTC pelo IPN; Pós-Graduação em Medicina Tradicional Chinesa por Heidelberg School of 
Tradicional Chinese Medicine; Curso de Auriculoterapia, Reflexologia, Massagem Shiatsu, Tui Na, Curso de graduação Nível III 
em Shaolin Luohan Qigong, Reiki nível I; Curso Base III - massagem Wadô-Atsu; Formação em Supervisão de Ensino Clínico em 
enfermagem na área Hospitalar; 2º Curso de Reanimação Cárdio-Respiratória; Autor do livro intitulado “As Pedras e os Buracos” e 
Co-autor do livro “Terapias Naturais na prática de enfermagem”; Autor de artigo do Jornal “SOS- Jornal de Enfermagem”; Consultor 
para Área de “Medicinas Naturais” do Portal “SaúdeAgenda”; Prelector em diversas Ações de Formação, Congressos, Workshops 
e Simpósios; Foi colaborador e formador noutras Instituições como a Misericórdia de Gaia , “ENA – Viver, Aprender” entre outras; 
Formador do IPN à disciplina de Estrutura de Meridianos e Localização de Pontos; Formação Pedagógica de Formadores certificada 
pelo IEFP; Exerce funções de Enfermagem e Acupuntura. 

Rui Gonçalves: Doutorado em Química, Mestrado em Tecnologia Alimentar e Ciência Alimentar, Licenciado em Biologia e 
Bioquímica, Licenciado em Ciências Básicas da Saúde, Diplomado em Medicina Chinesa.

Sandra Mendes: Licenciada em Fisioterapia pela Escola Superior de Saúde Vale do Sousa, Curso de Fisioterapia Manual 
Osteopática pela Escuela de Osteopatia de Madrid, Curso de Terapias Miofasciais Nível I e II pelo Instituto Europeu de Ensino 
Superior, Curso de Bandas Neuromusculares pela Peroneo. Curso de Kinesiologia pela Biosymbiosis.

Sérgio Ferreira: Doutor em acupuntura, pela world Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS); Pós graduado em 
acupuntura pela Associação Médica Chinesa; Curso de Osteopatia pelo Instituto Português de Naturologia; Curso de Medicina 
Tradicional Chinesa, na especialidade de acupuntura pelo Instituto Português de Naturologia; Curso de Massagista de Recuperação 
pela Associação Nacional dos Técnicos de Recuperação.

Sérgio Vilão: Licenciatura em Farmácia; Pós-Graduação em Regulação de medicamentos e produtos de saúde;  Docente do 
IPN à disciplina de Farmacologia.

Sofia Maciel: Mestrado em Medicina Homeopática pelo VIS – Vitalis International Institute for Advanced Studies in Homeopathy 
British of Homeopathy; Curso Aromaterapia I e II, Reflexoterapia pelo Instituto Português de Naturologia; Curso de Iridiologia pela 
API – Associação Portuguesa de Iridiologia; Formação Inicial de Formadores – CAP.

Tânia Guerreiro: Licenciada em Design Visual, Diplomada em Reflexologia e Auriculoterapia.

Tatiana Vidal de brito: Curso de Massagem, MTC, Aromaterapia pelo IPN; Pós-Graduação em Acupuntura e Moxibustão; 
Formadora do IPN às disciplinas de Massagem Ocidental, Drenante e Desportiva, de Tui-Na, de Chi-Kung, Aromaterapia; Formação 
Pedagógica de Formadores certificada pelo IEFP; Certificada nos seguintes seminários/ congresso: de Imagiologia, de Electroterapia, 
de Tratamentos de Acupuntura, de Drenagem Linfática, de Medicina Tradicional Chinesa, Especialidade de Massoterapia I, II e III, 
no Seminário Internacional de Yang Tai Chi Chuan; no Congresso Hispanoluso Técnicas Manuais e Osteopáticas na Universidade 
Complutense de Madrid; Formadora na I Jornada de Enfermagem; Exerce funções de Massagista em vários centros clínicos, desde 
2004. 

Vera Mónica de Sousa Teixeira: Licenciatura em Enfermagem; A frequentar a Pós-Graduação em MTC; Curso de MTC pelo 
IPN; Formadora do IPN às disciplinas de Anatomia/ Princípios Básicos da MTC Aplicados ao Shiatsu e Reflexoterapia; Formação 
Pedagógica de Formadores certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional; Curso de interpretação de Traçado 
Electrocardiográfico; Formação em controle de Infecção Hospitalar; Curso Suporte Básico de Vida; Formação em Suporte Avançado 
de Vida, Curso de Reanimação Cardio-respiratória, Curso de Massagem Terapêutica; Formação em Reiki, nível I e II; Formação em 
Aromaterapia e Bioenergética; Formação em Fitoperapia. Certificada no seminário de Craniopuntura; participação em várias jornadas 
de Enfermagem de Reabilitação; participação no Simpósio de Enfermagem “Terapias Complementares e Alternativas- Contributos 
para a prática de Enfermagem”; fez parte no projecto de Saúde Comunitária no âmbito de educação para a saúde do Centro de 
Saúde de Campanhã; exerceu funções de enfermeira de referência com aquisição de competências na área de gestão de cuidados; 
orientação de estágio de alunos da Licenciatura em Enfermagem da Escola superior de Enfermagem do Porto, Universidade 
Fernando Pessoa e Escola Superior de Enfermagem de Viana do Castelo; Formação em serviço contínua (como formadora e 
formanda) em todas as instituições hospitalares onde exerceu funções.
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IPN PORTO
FORMAÇÃO
Edifício Hoechst
Av. Sidónio Pais, n.º 379, Ed. B - 2º
4100-468 Porto
Tel.: 226 095 750 / 1 - Tlm.: 917 032 615
Fax: 226 095 752
e-mail: porto@ipnaturologia.com

Edifício de Arca D’Água
Rua Delfim Maia, 378
4200-253 Porto
Tlm.: 917 032 615
e-mail: porto@ipnaturologia.com

IPN BRAGA
FORMAÇÃO E DEPARTAMENTO CLÍNICO
Edifício Flamingo
Rua Cidade do Porto, n.º 50 - 1º esq e n.º 52 r/c
4705-084 Braga
Tel./Fax: 253 691 019
e-mail: braga@ipnaturologia.com

IPN COIMBRA
FORMAÇÃO E DEPARTAMENTO CLÍNICO
Edifício Arnado Business Center
Rua João de Ruão, n.º 12 - 1º - sala 11
3000-229 Coimbra
Tel./Fax: 239 840 179
e-mail: coimbra@ipnaturologia.com

IPN LISBOA
FORMAÇÃO E DEPARTAMENTO CLÍNICO
CLÍNICA LISBOA VITAL
Edifício Folque
Rua Filipe Folque, n.º 40 - 2º e 3º
1050-114 Lisboa
Tel./Fax: 213 161 021 - Tlm.: 913 919 695
e-mail Formação: lisboa@ipnaturologia.com
e-mail Clínica: geral@clinicasvital.com

DEPARTAMENTO CLÍNICO-PORTO
CLÍNICA FOZ VITAL
R. do Crasto, 263 - D e E
4150-245 Porto
Tel.: 226 169 003 - Tlm.: 912 780 559
e-mail: geral@clinicasvital.com
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