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O Centro de Nutrição Avançada (CNA) assenta a sua missão no ensino na área da Nutrição, 
mas também no desenvolvimento de investigação clínica, epidemiológica e de saúde pública. 
O Laboratório de Nutrição (LN) reconhece e orgulha-se da sua identidade institucional, preten-
dendo deste modo, auxiliar toda a comunidade académica: estudante, docente e não docente, 
bem como o público em geral, no que diz respeito às ciências da nutrição e alimentação.

De acordo com a Lei n.º 62/2007 (Regime jurídico das instituições de ensino superior):  
“As instituições de ensino superior têm o direito e o dever de participar, isoladamente ou 
através das suas unidades orgânicas, em atividades de ligação à sociedade, designadamen-
te de difusão e transferência de conhecimento, assim como de valorização económica do 
conhecimento científico”, sendo uma das atribuições das instituições de ensino superior,  
a prestação de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento.

Assim, este documento pretende apresentar a CNA. O CNA é um centro de apoio à comunidade 
com ofertas várias de prestação de serviços na área das ciências da nutrição. Propõe-se que 
o centro se designe Centro de Nutrição Avançada – CNA; (Advanced Nutrition Center - ANC) e 
terá a ambição de chegar a populações tão amplas como toda a população residente no con-
celho de Lisboa (505.526) particularmente ao universo da ULisboa (aproximadamente 50 000 
estudantes; 3 369 docentes; 5 843 não docentes). 

1.
Sumário Executivo
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Em Portugal, os hábitos alimentares inadequados são o maior responsável para o total de anos 
de vida saudáveis perdidos (15,8%), ficando mesmo à frente de fatores de risco como a hiper-
tensão arterial e o tabagismo. Em 2016, os hábitos alimentares inadequados foram ainda con-
siderados o segundo fator de risco que mais contribui para uma morte precoce em Portugal. 

Os resultados apresentados no último inquérito alimentar nacional são preocupantes visto que:

•	 Mais de metade dos portugueses (56%) não cumpre a recomendação da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para o consumo de frutas e vegetais;

•	 22,5% da população portuguesa consome diariamente mais de 100g de carne vermelha e 
6,3% consome diariamente mais de 50g de carne processada;

•	 18% da população portuguesa consome diariamente 220ml ou mais em bebidas açucaradas;

•	 Os açúcares livres representam mais de 10% do VET (recomendação OMS: <10%) em 24,3% 
da população nacional.

Perante os dados acima citados, torna-se emergente não só a melhoria dos hábitos alimentares 
dos portugueses como também a necessidade de aumentar a literacia alimentar e nutricional, 
assumindo o CNA um papel de extrema importância como fonte de ação diferenciadora e de 
elevada credibilidade científica. O CNA é constituído por profissionais com vasto conhecimen-
to e experiência na área das ciências da nutrição e alimentação, capacitados para melhorar o 
estado nutricional da população e ainda para o esclarecimento de dúvidas e fornecimento de 
informação essencial e verdadeira sempre na base da melhor evidência científica. 

2.
Enquadramento
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Segundo o Observatório da Nutrição e Alimentação em Portugal (ONAP) cerca de 90% dos 
portugueses consideram a alimentação muito importante para a saúde. Adicionalmente, se-
gundo dados da Nielsen os portugueses estão cada vez mais preocupados com as questões 
relacionadas com a saúde e o bem-estar, procurando adquirir produtos considerados mais 
saudáveis ou com características que lhes trazem maiores benefícios para a saúde.

A Zaask, plataforma de contratação de serviços online, revela, num dos seus estudos mais re-
centes, que houve um aumento na procura de serviços de personal training (70%) e nutrição 
(130%) entre os 4 primeiros meses dos anos de 2017 e 2018, sendo as mulheres e pessoas entre 
os 25 e os 34 anos os que mais procuram estes serviços. Os cuidados com a saúde e a pre-
disposição em obter/manter uma boa forma física e um bem-estar geral são cada vez mais 
prioritários nos estilos de vida da população portuguesa. 

De destacar o parágrafo do Despacho n.º 6556/2018 que determina que em cada instituição 
do SNS deverá existir um núcleo/unidade/serviço de Nutrição e estabelece disposições sobre a 
organização e funcionamento: “(...) Além disso, existe evidência de que a intervenção nutricional 
está igualmente associada a uma melhor saúde mental e física, estado nutricional e qualidade 
de vida. As estratégias de prevenção, promoção e intervenção nutricional dirigidas às popula-
ções têm impactos muito positivos aos níveis social e da saúde e, para, além disso, podem ter 
um impacto económico que se repercute na redução de custos associados aos sistemas da 
segurança social e de cuidados de saúde. De modo geral, a revisão da literatura científica dis-
ponível sobre intervenções dirigidas às populações conclui que existem elevados retornos no 
investimento em Nutricionistas (...)”. 

3.
Mercado Subjacente
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Criação de um centro de prestação de serviços 
na área das ciências da nutrição.

a.  Missão
O CNA pretende constituir-se como uma vertente de extensão universitária e disponibilizar à 
população em geral, e também a entidades públicas e privadas, um conjunto diversificado de 
valências na área das ciências da nutrição e alimentação. O CNA tem por missão desenvolver a 
sua atividade, através da prestação de serviços especializados no âmbito das ciências da nutri-
ção e alimentação, em estreita articulação com as atividades de investigação e de formação da 
FMUL e do LN, oferecendo um conjunto de serviços ajustados às necessidades específicas de 
cada cliente, criando soluções únicas e inovadoras.

b.  Finalidade 
Contribuir ativamente para a melhoria dos hábitos alimentares da população, permitindo con-
tribuir para a evolução de atividades de investigação, com o objetivo de se tornar um centro de 
referência no que diz respeito à investigação na área das ciências da nutrição e alimentação. 

c.  Objetivos 
São objetivos gerais do CNA: 
1. Realizar consultas de nutrição aplicadas a diferentes especialidades clínicas/médicas que 

visam obter a otimização do estado nutricional do cliente de acordo com a sua condição 
patológica e/ou sintomatologia associada;

2. Desenvolver e/ou integrar programas de educação para a saúde e, em geral, de saúde pública, 
no domínio da nutrição comunitária e educação alimentar;

3. Fornecer serviços de consultoria na área das ciências da nutrição a instituições públicas ou 
privadas;

4. Desenvolver e/ou integrar projetos de investigação, que permitam a evolução do conheci-
mento científico no domínio das ciências da nutrição e alimentação.

4.
Centro de Nutrição Avançada
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Com o intuito de responder aos objetivos supramencionados o CNA pretende oferecer serviços 
conforme descritos abaixo: 

a.  Consultas de Nutrição
O CNA é um centro reconhecido e inscrito na Entidade Reguladora de Saúde para prestação 
de serviços de saúde na área da Nutrição. A preocupação com o corpo e com a saúde aumen-
tou exponencialmente nos últimos anos. O conceito de bem-estar geral é um conceito que 
está cada vez mais evidenciado na população e na procura de serviços que podem potenciar 
esta sensação. A alimentação torna-se assim um fator de extrema importância neste contexto, 
sendo a nutrição personalizada essencial na obtenção de uma melhor qualidade de vida. As 
características específicas de cada indivíduo condicionam as suas necessidades alimentares e 
as consultas de Nutrição a virem a ser desenvolvidas no Centro de Nutrição Avançada (CNA) da 
FMUL pretendem responder às características e necessidades individuais de cada um, forne-
cendo planos alimentares e nutricionais personalizados, assegurando ao mesmo tempo todo o 
apoio necessário à sua implementação e execução. O serviço de consultas de Nutrição estará 
aberto à comunidade académica da Universidade de Lisboa e à população em geral mediante 
marcação prévia e é assegurado por nutricionistas do LN da FMUL. 
O serviço de Consultas de Nutrição do CNA poderá ser também contratado por entidades pú-
blicas ou privadas que pretendam fornecer aos seus colaboradores e/ou clientes este serviço. 
Neste caso, os preços a serem praticados seriam personalizados de acordo com os objetivos e 
necessidades de cada entidade. 

b. Avaliação do estado nutricional
Os serviços de avaliação do estado nutricional contemplam uma diversidade de métodos de 
avaliação cuja especificidade e fiabilidade são variáveis. São fundamentais para um minucioso 
diagnóstico nutricional do individuo e podem servir como complemento a outros serviços ou 
ser servidos de forma individual. O serviço de avaliação do estado nutricional estará aberto à 
comunidade académica da Universidade de Lisboa e à população em geral mediante marcação 
prévia e é assegurado por nutricionistas do LN da FMUL. 
Este tipo de serviço poderá ainda ser contratado por entidades públicas ou privadas que pre-
tendam fornecer aos seus colaboradores e/ou clientes este serviço ou como parte integrante 
de projetos de investigação. Neste caso, os preços a serem praticados seriam personalizados 
de acordo com os objetivos e necessidades de cada entidade.

5.
Serviços
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c. Serviços de consultoria
Os serviços de consultoria nutricional visam a melhoria da qualidade da prestação do serviço 
tendo em conta os objetivos e a identidade de cada cliente. O CNA sendo constituído por pro-
fissionais com vasto conhecimento e experiência nas diferentes áreas das ciências da nutrição 
e alimentação, pretende assumir uma posição de referência e ser um aliado na implementação 
e/ou melhoria de serviços de nutrição.

Área de 
Consultoria Serviços

Indústria 
alimentar 

	• Investigação e desenvolvimento de produto

	• Produção de conteúdos informativos com cariz científico

	• Selo garantia de qualidade “Nutrição FMUL”

	• Validação de alegações e apoio na construção de rótulos nutricionais

	• Aconselhamento técnico a departamento comercial, marketing e desenvolvimento

	• Investigação

Empresarial 	• Check ups avaliação do estado nutricional

	• Palestras e workshops sobre alimentação

	• Implementação de programas de saúde e nutrição

	• Desenvolvimento de conteúdos sobre alimentação (newsletters, artigos de opinião) ajustados 
aos vários maios de comunicação empresarial

	• Workshops de alimentação e gastronomia promotora de saúde (Health culinary training)

	• Serviço de nutrishopping e nutrihouse adviser

	• Elaboração de pareceres técnico-científicos no âmbito das ciências da nutrição e alimentação

Escolar 	• Elaboração de material informativo e/ou de educação alimentar

	• Elaboração/acompanhamento de projetos de educação alimentar

	• Formação a professores, pais, alunos e funcionários

	• Workshops, jogos didáticos e oficinas temáticas para crianças

	• Elaboração de pareceres técnico-científicos no âmbito das ciências da nutrição e alimentação

Área 
desportiva

	• Check ups de avaliação do estado nutricional de atletas

	• Consulta de nutrição a atletas, adaptadas ao tipo de exercício e fase da competição

	• Palestras e workshops de nutrição dirigidos a atletas e treinadores

Alimentação 
coletiva e 
restauração 

	• Planeamento e elaboração e de ementas

	• Elaboração de fichas técnicas

	• Elaboração de ferramentas de apoio à gestão da oferta alimentar

	• Supervisão da qualidade das refeições fornecidas pelas empresas de catering

	• Formação a funcionários

Investigação 	• Consultoria de Projetos de Investigação com enfoque na área das ciências da nutrição e alimentação

	• Construção de Instrumentos de Recolha de Dados na área das ciências da nutrição e alimentação

	• Recolha e tratamento de dados na área das ciências da nutrição e alimentação

Os preços associados a estes serviços serão personalizados de acordo com objetivos, conteúdo, 
destinatários e duração da atividade.

5. Serviços



6.
Tabela de Preços

SERVIÇOS
População Geral Comunidade UL Parceria com CNA

Avulso Pack 3 Pack 6 Avulso Pack 3 Pack 6 Avulso Pack 3 Pack 6

CONSULTA DE 
NUTRIÇÃO

1ª Consulta 35,00 €

85,00 € 165,00 €

17,50 €

42,40 € 82,50 €

35,00 €

75,00 € 145,00 €

Consulta de 
Seguimento 30,00 € 15,00 € 25,00 €

AVALIAÇÃO 
DO ESTADO 
NUTRICIONAL

Bioimpedância 
Bipolar 15,00 € 40,00 € 75,00 € 7,50 € 20,00 € 37,50 € 12,50 € 35,00 € 70,00 €

Bioimpedância 
Tetrapolar 20,00 € 55,00 € 105,00 € 10,00 € 27,50 € 52,50 € 18,50 € 49,95 € 99,90 €

Pletismografia por 
Deslocamento de Ar 
(BODPOD)

50,00 € 135,00 € 260,00 € 25,00 € 67,50 € 130,00 € 45,00 € 125,00 € 245,00 €

Calorimetria Indireta 40,00 € 110,00 € 215,00 € 20,00 € 55,00 € 107,50 € 35,00 € 94,50 € 190,00 €
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Centro de Nutrição Avançada
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

Avenida Professor Egas Moniz | 1649-028 Lisboa, Portugal
cna@medicina.ulisboa.pt
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