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Cerimónia de Tomada de Posse da Direcção do Colégio de Ortodontia da 
OMD 

19 de Setembro 2016 || 20h30  || Lisboa 

 
Saudações 

 

Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Doutor 

Orlando Monteiro da Silva 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Professor João 

Carâmes 

Excelentíssimos membros do Conselho Diretivo e demais órgãos sociais da 

Ordem dos Médicos Dentistas 

Excelentíssima Senhora Diretora do Departamento Juridico da OMD, Dra Filipa 

Carvalho Marques 

Excelentíssimos Senhores representantes da SPODF e da APESORT 

Estimados Colegas (em particular gostaria de saudar os colegas membros do 

Colégio de Ortodontia da OMD) 

Senhoras e Senhores 

 
Gostaria naturalmente, de começar por agradeçer a Vossa presença nesta 

Cerimonia de tomada de posse  

 
E de testemunhar publicamente que tem sido uma grande honra e um enorme 

previlégio, servir a nossa Especialidade e o Colégio de Ortodontia ao longo de 

todos estes anos 
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Primeiro na Comissão Consultiva para Estudo da Especialidade de Ortodontia 

nomeada pelo Conselho Diretivo da APMD em Junho de 1992, depois como 

membro da Direção do Colégio e, nos ultimos anos, na qualidade de Presidente 

do Colégio. 

 
O novo mandato da Direção do Colégio, inicia-se num periodo em que a 

Ortodontia, em Portugal, atingiu a maturidade plena enquanto especialidade 

médico-dentária. Temos um Colégio de Especialidade dinâmico e funcional, os 

cursos universitários de pós-graduação em Ortodontia reconhecidos pela OMD 

têm qualidade e possuem um corpo docente qualificado, o acesso à 

especialidade faz-se segundo padrões internacionalmente aceites e o titulo de 

especialista em Ortodontia está devidamente reconhecido a nível da União 

Europeia. Tudo isto se consubstancia num conjunto de profissionais com um 

elevado grau de competência clínica e científica. 

 
Quanto ao mandato que agora termina, e sem pretender enumerar todas as 

iniciativas e realizações da anterior Direção,  importa reconhecer que muitas não 

teriam sido possíveis sem o apoio leal e empenhado dos colegas de Direção (Prof 

Armandino Alves, Professor Francisco Vale, Dr Nuno Montezuma, Prof Jorge Dias 

Lopes), não esquecendo ainda a ajuda dos colegas que aceitaram integrar os 

vários Grupos de Trabalho Regionais bem como os júris das provas de 

especialidade. 

 
A Todos quero aqui dirigir publicamente o meu reconhecido agradecimento  

Seguem-se alguns breves apontamentos daqueles que foram (no meu entender) 

os desenvolvimentos mais relevantes na vivencia do nosso Colégio, nos ultimos 3 

anos: 

 
- Aprovação na Assembleia da República da lei-estatutos da OMD, 

consubstanciando o estatuto legal dos Colégios, das especialidades e dos títulos 

de especialista. 
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- Articulação, nestes mesmos estatutos, da informação a disponibilizar pela OMD 

ao público em geral, através do seu sítio eletrónico na Internet, incluindo, o nome, 

o domicílio profissional e designação do título e das especialidades profissionais. 

 
- Atualização pelo Coordenador Nacional na Diretiva 2005/36/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, do título de especialista em Ortodontia, no âmbito do 

sistema de reconhecimento automático das qualificações profissionais nos países 

da União Europeia. 

 
- Reconhecimento dos cursos pós-graduados de especialização em Ortodontia 

das Faculdades de Medicina Dentária das Universidades do Porto e Lisboa, da 

Área de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra e do Instituto de Ciências da Saúde - Norte, 

 

- Realização regular de provas de acesso à especialidade e titulação de 

especialistas em ortodontia, com a aceitação de cerca de 2 dezenas candidaturas 

durante o triénio 2013-2016. 

 
- O corolário de tudo isto é existência, pela primeira vez em Portugal, de cursos 

de pós-graduação em Ortodontia, reconhecidos como idóneos pela OMD, na 

maioria das instituições de ensino superior da medicina dentária. 

 
- Atualmente, o colégio de ortodontia conta com 65 membros, prevendo-se que o 

número de especialistas continue a aumentar de forma gradual, atingindo a 

primeira centena dentro de um horizonte temporal de aproximadamente 5-6 anos. 

 

Não obstante estes progressos, antevêm-se alguns desafios a médio prazo, que a 

nova Direção do Colégio terá que saber ultrapassar. 
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Por um lado, a conclusão dos processos de revisão dos estatutos da Ordem dos 

Médicos Dentistas e de criação de novas especialidades, relança o desafio do 

reenquadramento institucional e regulamentar da Ortodontia, cujo estatuto passou 

a ser o de uma entre várias especialidades. 

 
Por outro lado, a necessidade de encontrar novas formas de facilitar o 

reconhecimento público da Especialidade e dos Especialistas. Para tal será 

necessário continuar a contar com um Colégio forte e unido e um permanente 

diálogo inter-institucional com outras sociedades e associações científicas e 

sócio-profissionais, na área da ortodontia. 

 

Assim (Senhor Bastonario) estabelecemos 

 
9 Objectivos e metas para o triénio 2016-2020: 

 
1. Uma Direção representativa de todos os Especialistas em Ortodontia, contando 

com as ideias e com a participação de todos os membros do Colégio. 

 
2. Defesa intransigente da qualidade do ensino pós-graduado e do exercício 

profissional da Ortodontia. 

 
3. Apoio de iniciativas tendentes a aumentar a visibilidade da especialidade, 

dirigidas aos médicos dentistas e à população geral. 

 
4. Divulgação pela OMD ao público em geral, através do seu sítio eletrónico na 

Internet, do registo atualizado dos membros do Colégio de Ortodontia. 

 
5. Dinamização dos grupos regionais de trabalho através do reforço da 

participação dos colegas especialistas mais jovens nas atividades do Colégio. 
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6. Realização de duas reuniões plenárias anuais. 

 
7. E de uma reunião anual de coordenadores dos cursos de pós-graduação em 

Ortodontia. 

 
8. Publicação de um boletim informativo anual do Colégio de Ortodontia. 

 
9. Manutenção do compromisso de organização de um Jantar Anual de 

Confraternização do Colégio. 

 
Gostaria de terminar com uma palavra de especial agradecimento e amizade 

pessoal ao nosso Bastonário, Dr. Orlando Monteiro, de quem sempre temos 

recebido, a nivel do Colégio, apoio extraordinário, 

 
Bem como a todos os colegas do Conselho Diretivo e demais órgãos sociais da 

OMD 

 
Não esqueçendo ainda os funcionários e colaboradores da OMD, mas 

especialmente a Dra Filipa Marques e a Odete Silva (cujo apoio em termos de 

assessoria juridica e logistica tem sido fundamental) 

 
Muito Obrigado 


