
Profissionais de Medicina Dentária 
Um manifesto para as eleições europeias 
A FEDCAR (Federação Europeia de Autoridades Competentes e Reguladores da medicina 
dentária) representa 21 Reguladores e Autoridades Competentes da UE. A FEDCAR faz 
a ligação entre o legislador e as instituições da União Europeia em questões relacionadas 
com a mobilidade e padrões de qualidade na medicina dentária. 

 
Responsabilidade pela livre circulação 
O profissional de saúde encontra-se entre as profissões com a maior mobilidade no 
mercado interno. A legislação europeia procura minimizar as barreiras à mobilidade no 
momento de reconhecimento, por um estado-membro, da qualificação profissional 
obtido noutro estado-membro, nomeadamente no que diz respeito aos profissionais de 
saúde. A FEDCAR apela às instituições europeias para que forneçam os meios 
necessários às Autoridades Competentes para que estas possam cumprir com os seus 
mandatos. 
 

Maior qualidade de formação 
É da maior importância para o próprio funcionamento do Mercado Único, que as 
autoridades competentes possam ter confiança nas qualificações mutuamente 
reconhecidas. As autoridades competentes da medicina dentária precisam ter confiança 
na qualidade do ensino de todos os médicos dentistas a exercer no seu país, para 
proteção ulterior dos pacientes. Os requisitos mínimos de formação definidos na 
Diretiva relativa ao Reconhecimento das Qualificações Profissionais não consegue 
assegurar que todos os recém-licenciados irão receber um nível de formação teórica e 
clínica suficiente para exercer a profissão após a conclusão da formatura universitária.  
Em consequência, apelamos à UE que a legislação seja revista para que a mesma possa 
refletir estas preocupações. 
 
 

Exame de proporcionalidade 
A Diretiva 2018/958/UE, de 28 de junho estabelece que todos os estados-membros 
devem realizar um teste de proporcionalidade antes de introduzirem regulamentação 
profissional nova. 
Alertamos a UE que deverão ser respeitados os riscos específicos à prestação de 
cuidados de saúde e que esta Diretiva seja implementada de modo a maximizar a 
segurança pública. 
 
 

Universalização dos cuidados de saúde 
A FEDCAR está ciente que o acesso a cuidados de saúde e a cuidados de saúde oral varia 
entre os estados-membros, mas faz notar a Carta dos Direitos Fundamentais e os 
compromissos assumidos pela EU a este respeito. A FEDCAR apoia o objetivo de garantir 
o acesso de todos os cidadãos europeus a cuidados de saúde e em especial a cuidados 
de saúde oral. 
 
 



 
A medicina dentária é a quinta profissão com maior mobilidade da Europa  
 
Em 2017, registaram-se cerca de 16 mil alertas para a aplicação de sanções a 
profissionais de saúde na UE e destes, apenas mil se referiam a médicos dentistas.  
 
Existem 8000 tipos de profissões reguladas na UE. A medicina dentária é uma das sete 
profissões que beneficia do reconhecimento automático das qualificações profissionais. 
 
Na UE apenas 3,6% da população refere os custos como barreira para marcação de 
consulta de medicina dentária. No entanto, este número aumenta drasticamente na 
população com menores recursos financeiros, ultrapassando, no caso de alguns países, 
os 25%. 


