
LISTA B 
 

“NUTRICIONISTA – PRESTÍGIO E EXCELÊNCIA” 

 

 

PERFIL 

 

Nome: Fernando Manuel da Rocha Pichel 
 

Idade: 56 anos 
 

Formação académica:  

✓ Licenciatura em Ciências da Nutrição, Faculdade de Ciências da Nutrição 

e Alimentação da Universidade do Porto. 
 

Percurso profissional: 

✓ Nutricionista do Hospital Geral de Santo António desde o ano de 1989. 

✓ Assessor da Carreira de Técnico Superior de Saúde – Ramo de Nutrição. 

✓ Coordenador da Unidade de Nutrição do Centro Hospitalar do Porto 

desde fevereiro de 2006 até agosto de 2013. 

✓ Diretor de Serviço do Serviço de Nutrição e Alimentação do Centro 

Hospitalar do Universitário do Porto desde agosto de 2013. 

✓ Presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas desde janeiro de 

1992 até dezembro de 1998. 

 

 

QUAIS OS PRINCIPAIS PONTOS DO SEU PROGRAMA 

ELEITORAL? 
 

Fernando Pichel:  

a) Credibilizar o Estágio de habilitação profissional orientado, sob supervisão da 

Ordem, estabelecendo programas e requisitos de avaliação mínimos, bem como 

os critérios para o reconhecimento de idoneidade dos locais onde se realizam.  

 

b) Estabelecer contactos e efetivar protocolos com os Ministérios e com 

organizações ligadas aos ramos da Saúde, da Segurança Social, do Trabalho, 

da Agricultura, do Ensino, do Desporto, com as Autarquias e as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, com Empresas da área da Alimentação, da 

Restauração e da Indústria Alimentar e outras que reconhecidamente reúnam 

condições para proporcionar estágios profissionais de qualidade. 

 

c) Defender e dinamizar a carreira dos Técnicos Superiores de Saúde (Ramo de 

Nutrição), mantendo os Nutricionistas numa carreira de prestígio e de maior 

potencial reivindicativo. Negociar com o Ministério da Saúde a inclusão no 

orçamento de dotação para a abertura anual de vagas para Nutricionistas. 

 



d) Discutir e reavaliar o processo de criação e obtenção das Especialidades. As 

especialidades deverão ser uma consequência do desempenho e da experiência 

profissional. 

 

e) Fomentar o respeito e defesa dos interesses, bem como da individualidade 

dos cidadãos, permitindo assegurar e fazer respeitar o direito destes ao acesso 

a uma Nutrição de qualidade como parte integrante da sua Saúde e Bem-Estar. 

 

 

O QUE PRETENDE TRAZER DE NOVO À NUTRIÇÃO E AOS 

NUTRICIONISTAS PORTUGUESES? 
 

Fernando Pichel: Recuperar e potenciar o Prestígio da profissão através do 

rigor da formação; Promover uma empregabilidade sustentável, de acordo com 

o Prestígio do Nutricionista; Implementar a aproximação dos Nutricionistas à 

Ordem, através da participação ativa nas decisões, das políticas e estratégia a 

adotar para a consolidação da Excelência da Profissão.  


