
De: Bastonária da Ordem dos Nutricionistas [mailto:bastonaria@ordemdosnutricionistas.pt]  
Enviada: segunda-feira, 10 de abril de 2017 17:48 
Para: Comissão 9ª - CS XIII <9CS@ar.parlamento.pt> 
Cc: António Sales <asales@ps.parlamento.pt> 
Assunto: Ordem dos Nutricionistas | Sugestões de alteração à Proposta de Lei 34/XIII/2.ª 

 
Exmo. Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho - Atos de Profissionais da Área da Saúde, 
Dr. António Sales, 
 
Considerando que ainda se encontram em curso os trabalhos referentes à Proposta de Lei 
34/XIII/2.ª (que procede à definição e à regulação dos atos do biólogo, do enfermeiro, do 
farmacêutico, do médico, do médico dentista, do nutricionista e do psicólogo), venho pelo 
presente manifestar novamente a disponibilidade da Ordem dos Nutricionistas para toda a 
colaboração que se afigure necessária, bem como reiterar as sugestões de alteração que esta 
associação já apresentou anteriormente: 
 
1.º - Uniformização da epígrafe dos artigos referentes às definições dos atos dos 
profissionais de saúde; 
 
2.º - Salvaguarda da aplicabilidade da Lei a todo o Sistema de Saúde, e não apenas ao Serviço 
Nacional de Saúde; 
 
3.º - Alteração do n.º 2 do artigo 7.º: 
 

De: “Constitui ainda ato nutricionista, as atividades técnico-científicas de ensino, 
formação, educação e organização para a promoção da saúde e prevenção da doença, 
quando praticadas por nutricionistas.” 
Para: “Constitui ainda ato nutricionista, as atividades técnico-científicas de ensino, 
formação, educação e organização para a promoção da saúde e prevenção da doença, 
quando praticadas no âmbito da nutrição”. 

 
Na expectativa do bom acolhimento da presente solicitação, subscrevo-me com os melhores 
cumprimentos, 
  

Alexandra Bento 
Bastonária 
 

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE - Esta mensagem e todos os documentos em anexo são confidenciais e dirigidos exclusivamente aos destinatários referenciados na 

mesma. Por favor, se não for um destes destinatários, solicitamos que notifique o facto em questão e elimine a mensagem e correspondentes anexos do seu 
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