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REGULAMENTO INTERNO CONSELHO DE JOVENS MÉDICOS 

DENTISTAS 

Princípios Gerais 

  

CAPÍTULO PRIMEIRO 

Denominação e Objeto   

 

Artigo 1° 

Conselho de Jovens Médicos Dentistas 

1. Pelo presente regulamento é criado o Conselho de Jovens Médicos Dentistas, 

aprovado pelo Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas. 

2. O Conselho de Jovens Médicos Dentistas, doravante designado por CJMD, é 

um conselho com competências próprias, de natureza interna da Ordem dos Médicos 

Dentistas, doravante designada por OMD, que constitui uma amostra heterogénea dos 

membros jovens Médicos Dentistas inscritos na OMD.  

3. É um Conselho de natureza consultiva, escolhido por nomeação, em sede de 

Conselho Diretivo da OMD, ao abrigo da alínea d) do número 2 do artigo 70.º do Estatuto  

da OMD (EOMD).  

4. O CJMD é regido pelo presente regulamento, pelos EOMD e pela Legislação 

em vigor. 
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Artigo 2° 

Objeto 

O presente regulamento estabelece as disposições que regem o CJMD, assim 

como as orientações relativas à sua composição, competências e normas de 

funcionamento. 

  

Artigo 3° 

Sigla, Denominação 

1. O CJMD denomina-se por: 

a) Conselho de Jovens Médicos Dentistas, na versão nacional 

b) Council of Portuguese Young Dentists, na versão internacional  

 

2. CJMD E CPYD são as únicas siglas oficiais do CJMD, passíveis de alteração 

mediante aprovação do Conselho Diretivo da OMD. 

 

 

Artigo 4 ° 

Definição de Jovem Médico Dentista 

Considera-se Jovem Médico Dentista qualquer Médico Dentista que detenha até 

7 anos consecutivos de inscrição ativa ou suspensa na OMD e até 30 anos de idade.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Objetivos e Atribuições 

 

Artigo 5 ° 

Missão e objetivos 

1. Pretende-se que o CJMD estreite a relação entre os Jovens Médicos Dentistas 

e a OMD, com o objetivo de propor soluções para os problemas que afetam 

especificamente este grupo etário aos órgãos competentes da OMD.  

2. O seu propósito é realizar um correto diagnóstico das necessidades, 

dificuldades e preocupações dos Jovens Médicos Dentistas, desenvolvendo propostas 

e discutindo ideias que facilitem a implementação de estratégias pelos órgãos da OMD, 

com o objetivo de auxiliar os Jovens Médicos Dentistas na inserção no mercado de 

trabalho e no seu percurso profissional.    

 

Artigo 6° 

Atribuições 

1. São atribuições do CJMD: 

a) Defender os interesses dos Jovens Médicos Dentistas associados da OMD; 

b) Emitir parecer, sempre que oportuno e solicitado pelo Conselho Diretivo ou pelo 

Bastonário da OMD, sobre todos os assuntos relacionados com a Medicina 

Dentária, sem prejuízo de o fazer oficiosamente em assuntos de interesse 

específico do CJMD;  

c) Defender e sensibilizar para a formação pedagógica, científica, ética, cívica e 

moral dos Jovens Médicos Dentistas associados da OMD; 
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d) Fomentar a análise crítica e a discussão de assuntos ligados ao ensino e 

desempenho da atividade de Médico Dentista entre os Jovens Médicos 

Dentistas associados da OMD; 

e) Propor ao Conselho Diretivo da OMD a realização de atividades direcionadas 

para os Jovens Médicos Dentistas associados da OMD; 

f) Por solicitação do Conselho Diretivo ou do Bastonário da OMD, cooperar e fazer-

se representar em organizações/eventos, nacionais e internacionais, visando a 

realização dos seus objetivos; 

g) Apoiar e incentivar iniciativas que visem uma melhor integração dos Jovens 

Médicos Dentistas associados da OMD na realidade profissional; 

h) Apresentar propostas de aproximação da OMD aos Jovens Médicos Dentistas. 

  

  

CAPÍTULO TERCEIRO 

Composição, Membros, Duração e afins 

 

Artigo 7° 

Composição 

1. O CJMD é composto por Jovens Médicos Dentistas nomeados em sede de 

Conselho Diretivo da OMD. 

2. Devem constituir um grupo heterogéneo, representativo, e com diferentes 

valências e percursos. 

3. Devem apresentar um percurso académico, de produção científica, 

voluntariado, experiência associativa, ou outras atividades que comprovem proatividade 

e participação construtiva na sociedade. 
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4. Devem declarar aquando da sua admissão qualquer conflito de interesses que 

possa vir a influenciar o objeto ou os participantes nos procedimentos em causa, para 

que as futuras posições conjuntas sejam devidamente interpretadas e validadas. 

5. Devem ter no máximo 7 anos de exercício da profissão de Médico Dentista e 

até 30 anos de idade. 

6. Devem apresentar ao Conselho Diretivo um relatório de atividades anual, 

onde constem as atividades desenvolvidas, propostas apresentadas e metas atingidas; 

7. É recomendável que o Conselho de Jovens Médicos Dentistas não ultrapasse 

os 15 elementos. 

8. Devem reger-se por valores como: proatividade, tolerância, respeito pelo 

próximo, espírito de missão e entrega acima do interesse próprio.  

 

Artigo 8° 

Admissão de novos membros 

1. Poderão ser admitidos novos membros, sob sugestão do CJMD e aprovação 

do Conselho Diretivo, respeitando o disposto nos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 no Artigo 

7º do presente Regulamento. 

2. Os percursos académico, profissional e social deverão ser fatores 

preponderantes na seleção e nomeação de um membro do CJMD. 

  

Artigo 9° 

Perda de Qualidade de Membro 

Perde a qualidade de membro: 

1. Voluntariamente, o interessado que solicite a sua desvinculação, mediante 

comunicação escrita ao Presidente do Conselho Diretivo da OMD; 
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2. Coercivamente, aquele que deixe de cumprir, sob qualquer forma, o presente 

regulamento, ou que atente contra os interesses do CJMD ou da OMD, sendo a 

revogação da nomeação votada no regime de maioria simples, em reunião do Conselho 

Diretivo da OMD, em ponto específico da ordem de trabalhos, seja por proposta de 2/3 

dos membros efetivos do CJMD, seja por proposta do próprio Conselho Diretivo; 

3. Coercivamente, aquele que infringir o disposto na alínea d) no número 1. do 

artigo 11º do presente Regulamento; 

4. Automaticamente, após deixar de satisfazer a definição de Jovem Médico 

Dentista disposta no artigo 4º do presente Regulamento. 

A perda de qualidade de membro é sempre notificada ao próprio.  

  

Artigo 10° 

Direitos 

1. São direitos dos membros:  

a) Participar nas Reuniões do Conselho Jovem; 

b) Pertencer aos Grupos/Gabinetes de trabalho do CJMD; 

c) Receber um exemplar dos regulamentos; 

d) Votar as deliberações do Conselho Jovem; 

e) Participar de iniciativas organizadas, direta ou indiretamente pela OMD desde 

que o CJMD seja convidado em representação da OMD; 

f) Fazer propostas e sugestões aos órgãos sociais da OMD; 

g) Requerer a convocação de uma reunião extraordinária do CJMD nos termos 

deste regulamento; 

h) Consultar os documentos do CJMD e OMD mediante solicitação. 



 

 

8 

  

 

 

Artigo 11° 

Deveres 

1. São deveres dos membros: 

a) Cumprir o presente regulamento e demais regulamentos e estatutos da OMD, 

bem como as deliberações do CJMD; 

b) Colaborar e contribuir para a execução de atividades e iniciativas do CJMD e 

nas que este colabore; 

c) Comparecer e participar nas reuniões do CJMD, apresentando justificação 

aquando da impossibilidade de cumprir com este disposto; 

d) Não integrar qualquer organismo, entidade ou instância nacional representativa 

de interesses ou atribuições sobreponíveis ou contrárias às da OMD ou do 

próprio CJMD. 

A representação, invocação ou utilização por qualquer meio, da qualidade de 

membro do CJMD carece de prévia comunicação e consentimento do Conselho Diretivo 

da OMD, salvo quando se trate de eventos ou iniciativas da exclusiva responsabilidade 

da OMD. 

  

Artigo 12° 

Duração e Renovação 

1. O CJMD constitui-se por tempo indeterminado e recomenda-se a renovação 

periódica de membros, sendo que esta renovação deverá ser feita sempre que um 

elemento ou mais perca a qualidade de membro efetivo, segundo o disposto no Artigo 

9.º do presente Regulamento. 

2. Recomenda-se uma revisão do corpo que compõe o CJMD a cada dois anos.  
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CAPÍTULO QUARTO 

Organização Interna do CJMD 

 

Artigo 13° 

Estrutura 

1. O CJMD é composto por: 

a) Conselho Jovem;  

b) Equipa Coordenadora. 

 

SECÇÃO I 

Conselho Jovem 

Composição, Organização e Funcionamento 

Artigo 14° 

Composição 

1. O Conselho Jovem é composto por todos os membros do CJMD; 

2. Podem participar nas reuniões do Conselho Jovem do CJMD, para além dos 

seus membros: 

a) O Bastonário da OMD  

b) Presidente do Conselho Geral 

c) Restantes membros dos órgãos sociais da OMD mediante solicitação prévia 

ao CJMD, nomeadamente ao Conselho Jovem.  
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Artigo 15º 

Funcionamento 

1. Os trabalhos do Conselho Jovem serão conduzidos pela equipa 

coordenadora. 

2. O Conselho Jovem delibera por maioria simples. 

3. O CJMD só poderá deliberar validamente na presença de, no mínimo, metade 

dos seus membros. 

4. Todos os membros têm direito a voto.  

5. Em caso de empate técnico, a votação deverá ser repetida na reunião 

ordinária seguinte e em caso de novo empate a moção será rejeitada. 

6. As deliberações do Conselho Jovem são tomadas por voto secreto, sempre 

que se refere a pessoas, ou quando o Conselho Jovem assim o deliberar. 

7. O Conselho Jovem reunirá ordinariamente 1 vez por mês.  

8. O Conselho Jovem reunirá extraordinariamente em caso de necessidade, 

podendo ter essa iniciativa o  Coordenador ou a pedido do Conselho Diretivo da OMD, 

do Bastonário da OMD, ou a pedido de, no mínimo, dois membros. 

9. As reuniões realizar-se-ão nos espaços e equipamentos da OMD mediante 

solicitação ao Conselho Diretivo da OMD, salvo quando se justifique, através de 

requerimento, a sua realização em local diverso. 

10. Em alternativa aos espaços e equipamentos da OMD, o CJMD poderá reunir-

se por meios telemáticos. 
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Artigo 16° 

Competências 

1. São competências do Conselho Jovem: 

a) Deliberar sobre todos os assuntos respeitantes ao CJMD; 

b) Requerer a presença do Presidente do CJMD, no Conselho Diretivo da OMD, 

desde que autorizada pelo Conselho Diretivo ou pelo Presidente do Conselho 

Diretivo da OMD; 

c) Criar grupos de trabalho especializados, decidindo o seu âmbito, composição e 

duração nos termos deste Regulamento; 

d) Elaborar pareceres, sempre que solicitado pelo Conselho Diretivo ou pelo 

Bastonário da OMD; 

e) Cada membro pode apresentar propostas de revisão do presente regulamento, 

tendo que ser apresentadas ao Conselho Diretivo para votação e deliberação 

final; 

f) Introduzir pontos na Ordem de Trabalhos das reuniões ordinárias e 

extraordinárias. 
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SECÇÃO II 

Equipa Coordenadora 

Composição, eleição, destituição, competências 

Artigo 17° 

Composição 

1. A equipa coordenadora do CJMD é composta por dois membros, presidente 

e vice-presidente, cumprindo funções durante 1 ano, podendo ser reeleitos. 

2. O presidente está encarregue das funções de representação do CJMD, em 

caso de impossibilidade será substituído pelo vice-presidente. 

 

Artigo 18° 

Competências da Equipa Coordenadora 

1. São Competências da Equipa Coordenadora do CJMD: 

a) Coordenar e gerir as prioridades dos trabalhos do CJMD; 

b) Convocar o Conselho Jovem; 

c) Supervisionar as iniciativas do CJMD; 

d) Coordenar as atividades desenvolvidas pelos grupos/gabinetes de trabalho 

especializados; 

e) Definir objetivos e apresentá-los ao Conselho Diretivo da OMD;  

f) Apresentar o relatório de atividades ao Conselho Diretivo da OMD e ao 

Bastonário no fim de cada ano de atividade e pontos de situação quando 

solicitados; 

g) Realizar as comunicações oficiais entre o CJMD e os Órgãos Sociais da OMD; 
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h) Não existe qualquer distinção hierárquica entre a Equipa Coordenadora e o 

Conselho Jovem, exceptuando as funções de representação do mesmo. A sua 

função será zelar pela boa organização e funcionamento do CJMD. A 

distribuição de responsabilidades conduzirá ao desenvolvimento equitativo das 

capacidades e responsabilidades de todos os membros do CJMD.  

As funções da equipa coordenadora podem ser executadas por um dos dois 

elementos que o compõem, por acordo entre ambos, exceptuando a função de 

representação como supramencionado no ponto 2 do artigo 17º.   

 

Artigo 19° 

Eleição 

1. O Presidente do CJMD é eleito pelos membros do Conselho Jovem por 

maioria simples. 

2. O Vice-Presidente do CJMD é eleito pelos membros do Conselho Jovem por 

maioria simples. 

3. Primeiro, será feita a votação para o cargo de presidente e, após a aferição 

do resultado, será feita a votação para o cargo de vice-presidente, sendo que o então 

presidente poderá votar mas estará excluído como opção de voto.  

4. O Vice-Presidente assume as funções do Presidente se este for destituído ou 

se não comparecer a reuniões, às quais foi convocado, ou se assim for decidido por 

delegação de funções.  
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5. Os membros do CJMD pertencentes simultaneamente a órgãos eleitos da 

OMD estão excluídos da eleição, devido a possível conflito na função de representação.  

 

Artigo 20º 

Motivos de Destituição do Cargo de Presidente e/ou de Vice-Presidente 

1. A não convocação de reuniões ordinárias/extraordinárias do CJMD; 

2. A não comparência em, no máximo, 3 reuniões ordinárias/extraordinárias da 

CJMD, sem aviso prévio ou justificação válida; 

3. A não comparência em, no máximo, 3 reuniões convocadas pelo CD ou pelo 

CG; sem aviso prévio ou justificação válida; 

4. Como justificação para a destituição dos cargos assume-se ainda o 

incumprimento do presente regulamento, como supracitado no artigo n.º 9. 

 

Artigo 21º 

Destituição  

1. O Presidente será destituído por incumprimento de funções, na sequência do 

artigo 20 º; 

2. A destituição será decidida em reunião ordinária, ou extraordinária convocada 

pelos restantes membros, por aprovação de 2/3 dos membros efetivos do CJMD; 

3. Se a destituição se confirmar, será realizada nova eleição sendo que, até à 

data desta, o Vice-Presidente toma o cargo de Presidente. 
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CAPÍTULO QUINTO 

Disposições Finais 

 

Artigo 22° 

Revisão do Regulamento 

1. O presente regulamento, ou alguma das suas disposições, podem ser objeto 

de revisão: 

a) Por decisão do Conselho Diretivo da OMD; 

b) Sob proposta do Bastonário ou do Conselho Jovem. 

2. Sem prejuízo do disposto, as deliberações relativas às alterações do 

Regulamento do CJMD estão sujeitas ao mesmo regime previsto para a aprovação do 

mesmo. 

  

Artigo 23° 

Extinção 

O CJMD só poderá ser extinto por deliberação do Conselho Diretivo da OMD. 

 

Artigo 24° 

Omissões 

1. Tudo que não esteja previsto no presente regulamento é regulado pelos 

Estatutos, e demais normas e deliberações aplicáveis à OMD ou à Medicina Dentária. 
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2. Em caso dúvidas suscitadas na aplicação e/ou interpretação do presente 

regulamento cabe ao Conselho Diretivo da OMD: 

a) Ouvir o Conselho Jovem; 

b) Deliberar.  

 


