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PROGRAMA
MÓDULO 1

MÓDULO 3

1.1. Legislação
. A Ordem dos Nutricionistas: explicitação das suas atribuições com especial notação do interesse público por si
prosseguido;
. A capacidade para o exercício da profissão e a inscrição
como condição essencial para o exercício da profissão; as
consequências do exercício por não inscritos;
. A Ordem dos Nutricionistas: enunciado dos seus órgãos
e respetivas competências; as incompatibilidades.
1.2. Legislação reguladora dos estágios à Ordem dos
Nutricionistas
1.3. Enquadramento legal das profissões reguladas
. Legislação laboral aplicável ao exercício das profissões;
. Novo código do trabalho | Lei n.º 23/2012, de 25 de junho;
. Regime de Função Pública e regras da contratação pública;
. Legislação aplicável ao exercício liberal das profissões
reguladas.
. O exercício da profissão de forma individual e a profissão
exercida em termos societários.
. Regime legal.

3.1. Âmbito de um Código Deontológico;
3.2. Fundamentos do Código Deontológico;
3.3. Desafios para o pensamento estratégico dos profissionais
de nutrição.
3.4. Discussão da abordagem ética e disciplinar em casos
específicos relativos a conduta profissional e resolução de
questões da prática profissional.

LEGISLAÇÃO REGULADORA DA ORDEM DOS NUTRICIONISTAS.
ENQUADRAMENTO LEGAL DAS PROFISSÕES REGULADAS

MÓDULO 2

ÉTICA E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL - CONCEITOS BASE
2.1. Definição de ética / deontologia;
2.2. A ética dos profissionais de saúde;
2.3. Comissões de ética: âmbito, competências, exemplos
de atuação;
2.4. Principais problemas éticos em saúde;
2.5. Ética de máximos e ética de mínimos;
2.6. As principais teorias éticas da atualidade: deontologia,
hedonismo e utilitarismo;
. Respeito pela Autonomia/Autodeterminação;
. Princípio da Beneficência;
. Princípio da Não-maleficência;
. Princípio da Justiça;
. Respeito pela Vulnerabilidade.

A ÉTICA E O FUTURO DOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO
EXEMPLOS DE ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS

MÓDULO 4

O CÓDIGO DEONTOLÓGICO DA ORDEM DOS NUTRICIONISTAS.
O REGULAMENTO DISCIPLINAR: FUNDAMENTO E PROCEDIMENTOS POR ELE PREVISTOS
4.1. Código Deontológico da Ordem dos Nutricionistas:
fundamento e âmbito;
4.2. A perspetiva disciplinar no exercício da profissão: noção
de infração disciplinar; autonomia da responsabilidade disciplinar face a outras formas de responsabilidade e coexistência
dos vários tipos de responsabilidade neste domínio.
4.3. O procedimento disciplinar como pressuposto formal
essencial para a ocorrência de punição disciplinar.
4.4. A essencialidade do direito de contraditar;
4.5. O procedimento disciplinar;
4.6. Legitimidade para o exercício da ação disciplinar: os órgãos
jurisdicionais, sua independência e responsabilidade;
4.7. Os recursos face a decisões disciplinares punitivas (recurso
ordinário e recurso de revisão);
4.8. As sanções disciplinares e sua graduação: as circunstâncias
atenuantes e as circunstâncias agravantes;
4.9. As causas de exclusão da culpa; a condenação em processo
criminal: incidências de natureza disciplinar;
4.10. A pena de expulsão da Ordem e a consequente proibição
do exercício da profissão;
4.11. O processo de reabilitação.
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