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Este é o primeiro número da Acta Portuguesa de Nutrição e, natural-
mente, o seu primeiro editorial. É com grande satisfação que a equipa 
editorial que tenho a honra de coordenar assiste a este momento. 
Como todos os inícios, existe sempre uma história e um contexto pré-
]PVZ�X\L�V�Q\Z[PÄJHT!�ULZ[L�JHZV��H�(J[H�7VY[\N\LZH�KL�5\[YPsqV�WVKL�
JVUZPKLYHY�ZL�\TH�ÄSOH�KH�9L]PZ[H�5\[YxJPHZ��H�HU[LYPVY�W\ISPJHsqV�KH�
Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Sendo dela derivada, a 
Acta Portuguesa de Nutrição pretende todavia distinguir-se, trilhando 
V�L_PNLU[L�JHTPUOV�KL�\TH�YL]PZ[H�JPLU[xÄJH�JVT�HYIP[YHNLT�WVY�WHYLZ�
e almejando a indexação nas mais importantes bases de dados de 
YL]PZ[HZ�JPLU[xÄJHZ��5LZ[L�HZWL[V��t�KL�YLHSsHY�X\L�H�(J[H�7VY[\N\LZH�
de Nutrição estará indexada na plataforma SciELO, permitindo assim 
uma mais ampla divulgação dos artigos que aqui se publicam. Não 
escondemos a nossa ambição de tornar esta revista na publicação 
JPLU[xÄJH�KL�YLMLYvUJPH�LT�7VY[\NHS��UH�mYLH�KHZ�*PvUJPHZ�KH�5\[YP-
ção. Mais ainda, está nos nossos horizontes a sua divulgação pelos 
colegas e investigadores de outros países, nomeadamente os que 
connosco partilham a língua Portuguesa mas também outros com os 
quais a Associação Portuguesa dos Nutricionistas tem laços privilegia-
dos através da Aliança Ibero-Americana de Nutricionistas, AIBAN. Ao 
corpo editorial e aos revisores cabe a tarefa de conjugar este desejo 
KL�L_WHUZqV�JVT�H�L_PNvUJPH�JPLU[xÄJH��KH�X\HS�UqV�HIKPJHYLTVZ��

A todos agradecemos a renovada disponibilidade em continuar a co-
laborar com esta nova publicação.

Este número apresenta-nos os resumos das palestras e comunicações 
livres do XIV Congresso de Nutrição e Alimentação da Associação 
Portuguesa dos Nutricionistas. Tratou-se de mais um relevantíssimo 
evento na área da Nutrição em Portugal, pela sua dimensão e quali-
dade. A importância da alimentação na génese e tratamento das mais 
PTWVY[HU[LZ�KVLUsHZ�X\L�H[\HSTLU[L�HÅPNLT�VZ�7VY[\N\LZLZ�[VYUH�
LZ[L�*VUNYLZZV�U\TH�KHZ�THPZ�PTWVY[HU[LZ�YL\UP�LZ�JPLU[xÄJHZ�KL�
saúde pública no nosso país. A Acta Portuguesa de Nutrição tem o 
privilégio de ser o veículo que deixa para a posteridade o produto do 
trabalho de cada um dos participantes.

Finalmente, deixamos a todos os leitores o convite para aqui submete-
YLT�V�WYVK\[V�KH�Z\H�PU]LZ[PNHsqV�JPLU[xÄJH�L��Qm�HNVYH��WHYH�LZ[HYLT�
presentes no XV Congresso de Nutrição e Alimentação da Associação 
Portuguesa dos Nutricionistas, que terá lugar no Porto nos dias 26 e 
27 de maio de 2016.

Nuno Borges
Diretor da Acta Portuguesa de Nutrição
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