
II Congresso Internacional de Naturopatia e Fitoterapia 
 17 e 18 de Março 

 Tema: Alimentação, obesidade e diabetes 
 Fórum Lisboa (antigo cinema Roma) – Av. Roma – 14 L - Lisboa 

Sábado 17 de Março 2018 
8.45 Recepção aos Congressistas 
9.15 Representante da CML 
9.25 Presidente da APNA e APFC -  Noémia Rodrigues Naturopata e Fitoterapeuta (Portugal) 
9.30 Dr. Jorge  Neira Bravo - Naturopata -representante da WORLD NATUROPATHIC FEDERATION - (Canadá) 

“Unir mundialmente a profissão de Naturopatia”  
“Uniting the naturopathic profession worldwide” 

10.00 Dra. Manuela Cerejeira - Médica, praticante Medicina de Bio-Regulação Sistémica - (Portugal) 
“Podemos mesmo reverter a diabetes?” 
“Can we really reverse diabetes?” 

10.30 Dr. De Saedeleer - Presidente Europeu da Associação Llads (Bélgica) 
“A contribuição de distúrbios intestinais no desenvolvimento da obesidade e baixa sensibilidade à insulina  
“The conribution of intestinal disorders in the developement of obesity and poor insulin sensitivity” 

11.00 INTERVALO 
11.30 Prof. Amin Karmali – EWH 

“ O papel das enzimas na Nutrição com Cogumelos” 

“The Role of Enzymes in Mushroom Nutrition “ 
12.00 Prof. Dra. Marisa Machado  - Dietmed - (Portugal) 

“Obesidade e longevidade” 
"Obesity and Longevity" 

12.30 Dra. Tonella Doro - Naturopata, Presidente da Naturaliter – (Itália)  
“Nutrição em Naturopatia: alimentos fisicos, energéticos,psicopedagógicos e informativos”  
“Naturopathic Nutrition: physical, energetic, psycho-pedagogical and informative foods. 

13.00 Almoço 
14.30 Dra. Kate Boesenberg – Naturopata – Presidente da Česká naturopatická společnost 

( República Checa )  
“Doce rendição: É hora de deixar ir ...” 
“Sweet Surrender: It is time to let go ... “ 

15,00 Dra. Inês Veiga – Farmacêutica – Fharma Nord - (Portugal) 
 “O papel do Crómio na resistência à insulina” 
“The role of chromium in insulin resistance” 

15.30 Dr. Antonio Calomarde – Naturopata -Presidente do Conselho de Naturopatia – (Valência).  
Col. FENACO n. 3446 
        “Intervenção naturopática através de oligocatálise em condições de saúde do diabetes” 
“Naturopathic intervention through oligo catalysis in health conditions of diabetes” 

16.00 Intervalo 
16.30 Dr. J. Girão Bastos – Veterinário; Homeopata (Portugal). 

 “Alimentação, obesidade e terapeutica natural na diabetes animal” 
“Diet, Obesity and Natural Therapy in Animal Diabetes” 

17.00 Dr. Tom Greenfield (Inglaterra) 
“O papel das lectinas alimentares na obesidade e na hipoglicemia” 
“The role of dietary lectins in obesity and hypoglycemia” 

17.30 Dr. José Francisco F. Dinis - Naturopata, Acupunctor - (Portugal) 
“Obesidade e diabetes um desafio à saúde pública no nosso século, mas não só...” 
"Obesity and diabetes: a Public Health challenge in our century, but not only ..." 

18.00 Rosane Rocha - Enfermeira e fitoterapeuta - (Brasil) 

http://naturopati.cz/
https://pim.amen.pt/appsuite/


“Tratamento de feridas diabeticas com fitoterapicos no Brasil” 
“Treatment of diabetic wounds with phytotherapics in Brazil” 

18.30 Espectáculo com o Grupo Gaita de Foles – Bombrando 
 
 

Domingo 18 de Março de 2018 

9.30 Dr. Miguel Oliveira Pinto – Veterinário - (Portugal) 
aguarda palestra 

10,00 Dr. Louis Teullières - Imunologista e investigador em Paris. (França) 
“Obesidade como resultado de dano mitocondrial causado por stress oxidativo e inflamação: dados 
científicos, aplicações práticas e soluções”. 
“Obesity as a result of mitochondrial damage caused by oxidative stress and inflammation: scientific data, 
practical applications and solutions”. 

10.30 Dr. Jorge Neira Bravo – Naturopata - Presidente da Associacion Nacional de Naturopatas de Chile - (Chile) 
"A ciência da nutrição depurativa no controle da obesidade e do excesso de peso". 

”The science of depurative nutrition in the control of obesity and overweight” 
11.00 Intervalo 
11.30 Dr. Daniel de Matos – Médico,  Acupuntor- (Portugal) 

”Óleo de coco na obesidade e diabetes” 
“Coconut oil in obesity and diabetes” 

12.00 Dra. Erika Brajnik – Naturopata – Presidente Association of Naturopaths of Slovenia (Eslovénia)  
“Mundo Emocional da diabetes”  
“Emotional World of diabetes” 

12.30 Dr. Cassiano Oliveira – Naturopata - (Portugal) 
“Estudo do Gengibre em função da Diabetes” 
“Ginger Study on Diabetes” 

13.00 Almoço 
14.30 Dra. Carmén Gabriela Mitroi - Mestrada em Psicologia, Acupuntora e Fitoterapeuta - 

 (Roménia) 
“A Alimentação Alcalina, elemento chave para o tratamento da obesidade e dos diabetes” 
“Alkaline Diet, a key element for the treatment of obesity and diabetes” 

15.00 Dr. Manuel Navarro – Naturopata – Presidente da Organizacion Colegial Naturopathica (FENACO). Col. n. 
60 - (Espanha) 
"Naturopatia baseada em evidências" 
“Evidence-based Naturopathy” 

15.30 Dra. Olga Kancirová  -  Homeopata - Presidente Slovenská Naturopatická Únia (Eslováquia) 
“Homeopatia na Eslováquia e o tratamento da Diabetes em conjunto com a obesidade” 
“Homeopathy in Slovakia and the treatment of Diabetes in conjunction with obesity” 

16.00 Intervalo 
16.30 Dr. Clemente  da Rocha – Naturopata –(Portugal) 

“Desenvolvimento de uma metodologia objetiva para medir o impacto da massagem no membro inferior 
humano.” 
“Development of an objective methodology to measure  the impact of massage on the human lower limb” 

17.00 Dr. Marino Torres – Naturopata (México) 
“Obesidade e diabetes lado a lado” 
“Obesity and diabetes side by side” 

17.30 Prof. Ingrid Ortelbach, directora da Academia Peter Hess  (Portugal) 
“Terapia de Som, segundo Peter Hess” 
“Sound Therapy, according to Peter Hess” 

18.00 Espectáculo de Encerramento 
 Concerto “Viagem Sonora” Com Carla Ortelbach e Ivo Martins da Academia Peter Hess - Portugal 

http://www.naturopatija.org/
http://naturopatiafenaco.com/


Taças de som; Gongos; Didgeridoo; Taças de Cristal; Percursão; Voz;.... 

Suplente: Dra. Elena Iordan – Fisioterapeuta , Apiterapeuta (Roménia) 
                   Dr. Frederico Palma, Osteopata, Apiterapeuta (Portugal) 
                   “Apiterapia na diabetes, pé diabético” 
                   “Apitherapy in diabetes, diabetic foot” 
 

A apresentação do programa, está a cargo do radialista Fernando Ladeiro. 

Nota- No decurso do evento (intervalos, almoço e fecho), serão feitos vários sorteios:   cabazes de produtos 
biológicos, vinho biológico, vouchers, vales e outros produtos. 

Oferecidos por: 

- Cabaz - Biorigem – Porto – www.biorigem.com 

- Cabaz - Horto São Silvestre – Rio Maior  

- 1 garrafa de vinho tinto – Monte da Ribeira 

- 1 garrafa de vinho branco– Monte da Ribeira oferta do Dr. António Espadinha (Naturopata) 

- Um voucher para uma noite  na Quinta das Lavandas em quarto duplo com pequeno almoço incluído, para duas 
pessoas. Reserva por marcação antecipada e sujeita a disponibilidade. Quinta das Lavandas.  
www.quintadaslavandas.pt  

- Um voucher  01 Circuito Spa Monte Real 

                          30% de desconto sobre a melhor tarifa de alojamento  -   Termas de Monte Real  - 
www.termasdemontereal.pt.        

- Um Voucher – Termas do Gerês – www.termasdogeres.pt 

- Vales - Termas Caldas da Saúde http://caldasdasaude.wixsite.com/caldasdasaude  

-  Produtos: Fharma Nord -  www.pharmanord.pt 

- Nhirin - www.nahrin.pt 

Inscrições no local 
www.apna.pt 

https://www.facebook.com/apna.naturopatia/ 

http://fitoterapiaclassica.wixsite.com/apfc 

https://www.facebook.com/associacaoportuguesa.fitoterapiaclassica/ 

http://www.biorigem.com/
http://www.quintadaslavandas.pt/
http://www.termasdemontereal.pt/
http://caldasdasaude.wixsite.com/caldasdasaude
http://www.pharmanord.pt/
http://www.nahrin.pt/
http://fitoterapiaclassica.wixsite.com/apfc
https://www.facebook.com/associacaoportuguesa.fitoterapiaclassica/

