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Exmo Senhor Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, amigo e colega 
Dr. André Moz Caldas, 
Exmo. Dr. Carlos Nunes em representação do Senhor Secretário de Estado da Saúde 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga 
Dr. Ricardo Rio 
Exmo. Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, amigo e colega de faculdade 
Dr. Miguel Guimarães  
Exma. Senhora Bastonária da Ordem dos Nutricionistas 
Dra. Alexandra Bento 
Ilustres representantes das várias entidades oficiais aqui presentes 
Ilustres Convidados 
 
Estimados Colegas,  
Hoje, dia 18 de julho de 2020, é um dia histórico para a medicina dentária portuguesa. 
Desde a criação em 1998 da Ordem dos Médicos Dentistas e ao longo dos seus 22 anos de 
atuação na regulação da nossa classe, assiste-se hoje à tomada de posse do 3º bastonário 
da OMD. 
 
É um momento importante, porque, sem deixar de honrar todo o seu passado, que foi 
iniciado pelo nosso saudoso colega João Carvalho, como 1º presidente da ainda Secção de 
Medicina Dentária da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Medicina Dentária 
e continuado pelos colegas Manuel Fontes de Carvalho e Orlando Monteiro da Silva, 1º e 2º 
Bastonário da OMD, o colega Miguel Pavão assume o seu legado, de modo inequívoco, para 
o qual foi eleito por uma grande maioria dos colegas votantes, neste último ato eleitoral de 
27 de Junho. 
 
Por isso as minhas primeiras palavras vão para ti Miguel:  
Muitos Parabéns! desejo a ti, assim como à tua equipa, um mandato repleto de êxitos, pois 
o teu êxito é também o êxito de todos os médicos dentistas portugueses e por conseguinte, 
da saúde oral em Portugal. 
 
Nesta mudança de liderança da OMD é altura para lembrar a todos, que temos que ter a 
consciência do muito trabalho que já foi feito pelos nossos antecessores e que esse trabalho 
foi feito de acordo com a realidade dos momentos e com a capacidade dos seus intérpretes. 
Por isso e da minha parte, também quero aqui agradecer todo o empenho e trabalho 
desenvolvido como Bastonários, os colegas Manuel Fontes de Carvalho e Orlando Monteiro 
da Silva. 
 
Sem eles, a medicina dentária não seria aquela que conhecemos hoje em dia: uma classe 
prestigiada pela comunidade, pelos doentes e ouvida a nível nacional e internacional. 
Mas esta realidade não é uma realidade dourada e todos sabemos que o futuro que se nos 
apresenta está recheado de grandes dificuldades e desafios, sendo necessário recrutar 
muito empenho e inteligência para levar de vencidas as adversidades que teimam em surgir 
no nosso caminho. 



Muitas destas dificuldades e a mero título de exemplo, estão intimamente relacionadas com 
o grande nº de médicos dentistas em atividade e com a atuação de grupos económicos na 
área da saúde oral, que privilegiam os seus objetivos lucrativos, por vezes até, diria, de uma 
forma selvagem, em detrimento dos verdadeiros interesses dos doentes, dos médicos 
dentistas e da saúde oral da comunidade portuguesa. 
 
Com este tipo de realidade não é difícil de entender a crescente pressão que o Conselho 
Deontológico e de Disciplina tem vindo a sofrer nos últimos tempos, pressão essa com 
origem tanto nos nossos colegas, como nos nossos doentes, que aguardam com esperança 
de que os seus assuntos em conflito e entregues ao CDD, sejam por nós resolvidos.  
No entanto, dentro das competências estatutárias que são concedidas ao CDD, isto é, 
garantir aos doentes, à comunidade em geral, assim como aos médicos dentistas um guia 
de conduta essencial para o exercício da profissão, entendemos que para que haja um 
melhor funcionamento deste órgão é preciso apostar em quatro ingredientes fundamentais:  
- Meios humanos suficientes e competentes  
- Ferramentas de trabalho e um espaço físico condigno  
– Legislação adequada  
- Trabalho e muito trabalho 
Naquilo que diz respeito à nossa parte, o resultado eleitoral que o CDD obteve nestas 
últimas eleições é de tal forma um incentivo e orgulho, que tudo iremos fazer para não 
desiludir quem nos confiou o desempenho desta espinhosa missão.  
Prometemos trabalho com dedicação, coragem e determinação.  
Contem connosco. 
Para um bom desempenho do Órgão e de forma a defender a sua autonomia, o CDD precisa 
de uma estrutura própria com meios humanos suficientes e ferramentas de trabalho 
adequadas.  
Estou convicto que neste mandato o colega Miguel Pavão e sua equipa tudo farão para dotar 
o CDD dos meios necessários para o seu cabal funcionamento. 
Por fim precisamos de fazer todos os esforços possíveis no sentido de melhorar a legislação 
vigente que regula a saúde, de forma a adequá-la à realidade e exigência atual da medicina 
dentária 
A nível interno é preciso reanalisar muita da regulamentação produzida pela OMD, 
atualizando os seus conteúdos de uma forma contemporânea e virada para o futuro, 
promovendo as alterações necessárias para uma sua melhor aplicação, revendo desde logo 
o Estatuto da OMD, mas também vários outros regulamentos internos, como, a título de 
exemplo, o regulamento eleitoral, o regulamento de inscrição ou até mesmo retomar a 
criação da Comissão Pericial. 
Externamente e em parceria com as outras Ordens Profissionais da área da saúde, é preciso 
fazer chegar propostas concretas às várias entidades nacionais que regulam o sector da 
saúde, nomeadamente à ERS e ao Ministério da Saúde, no sentido de adequar a legislação 
em vigor, para que de forma firme e determinada, sejam defendidos os interesses dos 
doentes e da saúde oral e geral dos portugueses, e, consequentemente de acordo com os 
interesses de todos os profissionais de saúde. 
Nesse sentido realço, por exemplo, a importância de introduzir novas regras de admissão 
do nº de candidatos aos cursos de medicina dentária e à qualidade dos seus formandos, 
assim como na revisão dos vários documentos legais em vigor que regulam a publicidade 
em saúde. 



Para estes e outros temas de interesse transversal da medicina dentária, creio que é 
necessária uma união de esforços de todos os membros dos órgãos sociais eleitos em 
estreita relação com a classe.  
Em nome do CDD, venho disponibilizar-me para trabalhar em conjunto, com dedicação e 
lealdade, para aquilo que nos for solicitado. 
Os desafios são, portanto, muitos, porém, a nossa vontade de vencer é enorme. 
Desejo, a todos os membros eleitos que hoje tomam posse, as maiores felicidades e desejo 
que desempenhem as vossas funções de forma exemplar em prol dos interesses comuns da 
nossa classe. 
Um bem-haja a todos. 
 


