
participação de inúmeros estu-

dantes, docentes e profissionais 

do sector da Naturopatia italia-

na. Estes trabalhos foram acom-

panhados por uma exposição de 

laboratórios italianos, que pre-

tenderam colaborar e associar-

se ao evento internacional. 

A Organização considerou que 

o contributo nacional e da 

APNA foi imprescindível para o 

sucesso do evento. 

A APNA participou no 1º Con-

gresso da Rede Internacional de 

Associações de Naturopatia, em 

Roma, nos dias 19 e 20 de 

Junho de 2015. 

Neste evento tinham acento os 

Presidentes de Direcção das 

Associações participantes, com 

a apresentação de trabalhos 

demonstrativos das realidades 

dos seus países, seja da Legisla-

ção existente, seja dos Princí-

pios e Semiótica Naturopática. 

A APNA fez-se representar pela 

nossa Presidente da Direcção e 

sua Vice-Presidente, a jornada 

desenvolveu-se em dois dias de 

trabalho, sendo que o primeiro 

dia de trabalhos foi dedicado às 

questões legais e de regulamen-

tação nacionais. Tendo contado 

como patrocínio e acolhimento 

da Sede Italiana da UNESCO, 

onde se realizaram os trabalhos 

deste primeiro dia. 

O segundo dia de comunicações 

e debate, foi realizado na Uni-

versidade de Roma, La Sapienza. 

Este segundo dia contou com a 

Na Assembleia Geral de 22 de Março de 2015, reunida 
em convocatória ordinária, por decisão unanime dos 
associados, como órgão máximo associativo, foi decidido 
reformular os actuais Órgãos Directivos em virtude da 
saída de alguns dos seus membros, preferindo a estabilida-
de associativa a mais um processo desgastante e prejudi-
cial, de acordo com os Estatutos e o Código Civil. Assim, 

os dirigentes agora empossados  ficaram assim alinhados: 

Direcção: 

Presidente - Prof. Drª Sandra Oliveira 

Vice-presidente - Drª Noémia Rodrigues 

Secretário - Dr Joel Figueiredo 

Tesoureiro - Dr João Trindade 

Vogal - Prof. Dr Jaime Tavares 

Vogal - Dr Luis Miguel Pinto 

Conselho Fiscal: 

Presidente - Dr João Galhofo 

Secretário - Dr António Cunha 

Vogal - Dr Luis Pereira 

Mesa da Assembleia Geral: 

Presidente - Prof. Dr Victor Varela Martins 

Vice-Presidente - Ter. Nuno Ganchinho 

Secretário - Drª Sónia Ferreira 

Secretário - Dr Artur Ferreira 

 

Da mensagem e da motivação de todos, a 
solidez, a proficuidade e o crescimento da 
APNA é o imperativo a salvaguardar, a bem 
dos associados e das TNC. 

Grupo Ibero-Americano 
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Tal como foi conhecido por todos, a APNA 
realizou este ano o seu 10º Congresso de 
Medicina Natural.  
 
A Direcção tem a congratular-se com o 
sucesso desta longa jornada de trabalho de 
três dias, com: 
 

 39 comunicações científicas 

 7 oficinas de trabalho - workshop 

 4 stands de demonstração clínica 

 Aulas abertas ao público 

 Diversos sorteios e atribuição de pré-

mios 

 6 actuações/espectáculos 

 59 ent idades in tervenientes/

expositores/patrocinadores 
 
Este evento contou com a excepcional cola-
boração da Câmara Municipal de Leiria, 
com a disponibilização da nave onde se 
realizaram todas as actividades, assim 
como este nosso congresso pôde ser incluí-
do no ciclo de eventos de saúde, promovi-
dos pela CML, no espaço da “Feira Anual 
de Maio” e no evento “Leiria Tem Saúde”.  

Ao longo destes dias de congresso fez
-se história, na dignificação das medi-
cinas naturais, na partilha, no diálogo 
e cooperação entre os mais dispares 
agentes e profissionais de saúde-
natural. 
 
A recentemente empossada Direcção 
da APNA dedicou todo o seu esforço, 
tempo e vontade, para realizar um 
congresso que estivesse de acordo 
com os possíveis desejos dos associa-
dos e em linha com as necessidade 
técnicas e científicas dos profissionais 
deste sector da saúde.  
 
Por todas as palavras de incentivo, o 
fluxo de público, os profissionais parti-
cipantes, as excelentes comunicações 
e as informações recebidas de exposi-
tores deixaram-nos a certeza de que 
contaremos com todos, no próximo 
ano, no 11º.Congresso de Medicina 
Natural.  
 
Até lá, a melhores saudações naturo-
páticas.  

Novos e-mails da APNA: 

presidente@apna.pt              - presidente 

vicepresidente@apna.pt        - vice-presidente 

geral@apna.pt                      - contacto geral 

direccao@apna.pt                 - assuntos Direcção 

eventos@apna.pt                 - eventos 

conselhocientifico@apna.pt   - CCP 

A APNA esteve presente nas 1ªs Jornadas de Medicina Natural do Algarve, 

em Lagos, no passado dia 13/6/2015, com três comunicações científicas pro-

feridas por membros da Direcção. Agradecemos a excelente organização e o 

convite da Escola de Medicinas Tradicionais, nosso parceiro académico: 

Prof. Drª Sandra Oliveira: 

Acupunctura no Tratamento da Esterilidade Psicogénica Feminina 

Drª Noémia Rodrigues: 

Interacções e Antagonismos nas Misturas Vegetais 

Prof. Dr Jaime Tavares: 

Naturopatia e a Génese da Medicina 

Novo web-site: 

www.apna.pt 

10º Congresso de Medicina Natural 

Elenco Directivo da APNA, na 

Organização deste Congresso. 

A ACSS deu início ao processo de registo dos profissionais das TNC, disponibilizando uma plataforma 
própria, na qual os profissionais poderão submeter os pedidos para atribuição de cédula profissio-
nal, de acordo com a Lei nº.71/2013. Os pedidos devem ser submetidos, com toda a documentação digi-
talizada, através da plataforma disponível através do seguinte endereço: http://workflow.acss.min-
saude.pt/tnc.aspx   Para o efeito, deverá ser efectuado um pré-registo, sendo subsequentemente dis-

ponibilizado um nome de utilizador e uma password. 

Segundo o nosso Departamento Jurídico, no dia 6 de Junho, inclusive, o prazo já começou a contar 
para a entrega de documentos a todas as categorias profissionais, excepto para a Homeopatia e a 
Medicina Tradicional Chinesa.  

A Direcção da APNA decidiu melhorar a comunicação aos associados através da edição de um BOLETIM 

 INFORMATIVO SEMESTRAL, em formato digital a enviar aos associados e a disponibilizar no web-site, assim 

como em papel, para distribuição gratuita na sede social. 

Esta política de melhorar a comunicação aos associados já começou a ser implementada com a recente renova-

ção da nossa página de internet -  www.apna.pt   Assim como pelo reforço da comunicação na nossa página 

institucional no FaceBook   -   www.facebook.com/apna.naturopatia 

http://workflow.acss.min-saude.pt/tnc.aspx
http://workflow.acss.min-saude.pt/tnc.aspx

