
APNA - Naturopatia 

 

Exmos (as). Senhores (as) Deputados (as) 

 

Antes de mais queremos agradecer-vos pela vossa 

consideração em nos pedirem "parecer" acerca dos 

pareceres relacionados com os PJL n.ºs 914, 1029, 1065, 

1066 e da PPL 171. 

 

Após as respectivas leituras,sobre os mesmos e 

auscultando os nossos profissionais, apraz-nos dizer o 

seguinte: 

 

É nosso entender, que o Projecto de Lei nº 914/XIII/3ª,´é o 

que dá mais atenção os profissionais das TNC, tendo no 

nosso entender de serem feitos alguns acrescentos tais 

como: 

 

Na página 6  

Base IV 

Direitos e deveres dos cidadãos 
2....... à liberdade de escolha da medicina que pretendem 

no acesso aos serviços... 

 

Na página 13 

 

Base XIII 

Estatuto e direitos dos utentes 
 

c) .................. entre médicos os médicos e enfermeiros ou 

outros profissionais de saúde que prestam serviço... 

 

 



Na página 15  
 

Base XIV 

Profissionais de Saúde 
 

Deverá ser acrescentado um nº 2, sendo que o nº 2 que 

consta no Projecto passará a nº 3; o actual nº 3 passará a nº 

4; o actual 4 passará a nº 5º e o nº 5 actual passará a nº 6. 

 

São profissionais de saúde aqueles que realizam 

actividades técnicas relacionadas com as prestações de 

saúde e estão sujeitos a direitos e a deveres especiais e a 

regras éticas e deontológicas próprias, designadamente 

os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os 

médicos dentistas, os psicólogos, os nutricionistas, os 

assistentes sociais, os profissionais das TNC 

devidamente regulamentados e detentores de Cédula 

Profissional emitida pela ACSS. 
 

Na página 20 

(continuação da Base XVIII 

Saúde Pública e Autoridade de saúde) 

 

11 - As funções.......com autonomia técnica e profissional 

por médicos, enfermeiros, profissionais das TNC, 

técnicos de saúde ambiental, e outros profissionais.... 

 

Na página 29 

Base XXXIV 

Acto médico e atos praticados por outros profissionais 

de saúde 



1......nutricionistas, psicólogos, profissionais das TNC, e 

outros profissionais de saúde como técnicos superiores de 

diagnóstico e terapêutica, sem prejuízo.... 

 

É tudo o que nos apraz dizer, esperando ter contribuído 

para uma melhor justiça, no que respeita às TNC e para 

uma melhor qualidade do SNS para todos os portugueses. 

Temos a certeza que a saúde dos portugueses agradece e o 

Orçamento do Estado também, uma vez que serão notórias 

as poupanças do Estado no sector da saúde. 

 

Estamos ao v/ dispor. 

 

Enviamos os nossos melhores cumprimentos, 

 

Atentamente, 

 

A direcção 

Noémia Rodrigues 

João Oliveira 

Joel Figueiredo 

German Torres 

Myroslav Leshcyshyn  
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