
1-REUNIÕES COM GRUPOS PARLAMENTARES
No mês de Maio de 2020, o Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) promoveu várias reuniões

com os grupos parlamentares - Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda, CDS-PP,

Partido Socialista, Partido Ecologista os Verdes e Partido Social Democrata- com o intuito de

dar a conhecer os problemas da classe.
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2-REUNIÕES COM AS FACULDADES DE MEDICINA

DENTÁRIA
No mês de Maio de 2020, o Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) reuniu-se com a direção das

diversas faculdades no intuito de apresentar o Sindicato. O Sindicato mostrou preocupação

relativamente ao excesso de Dentistas formados em Portugal (numerus clausus) 

4-I REUNIÃO NACIONAL DO SMD
No dia 26 de junho de 2021 decorreu na cidade do Porto a primeira Reunião Nacional do

Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) presidida pelo Exmo. Sr. Dr. João Neto. Foram

convidadas todas as entidades que de alguma forma representam a nossa classe profissional.

Num ambiente descontraído e informal foram promovidas conversas de divulgação do

sindicato e seus fins, incentivando à participação, solidariedade e cooperação por objetivos

convergentes com os estatutos sindicais e comuns a todos os Médicos Dentistas. Este

acontecimento revestiu-se de uma extraordinária importância, conjeturando-se ser um marco

valioso e uma mensagem promissora para a tão desejada e necessária união da nossa classe

profissional. Foi ainda prestada uma homenagem ao  Dr. João Pimenta. Médico Dentista de

reconhecido mérito, virtuoso comunicador e palestrante, personagem incontestável na história

da implantologia em Portugal. O homenageado recebeu do SMD, o título de Sócio Honorário

do SMD, um prémio e um louvor pela sua suprema carreira.
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3-REUNIÕES COM ANC E SIM
No mês de Maio de 2020, o Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) reuniu-se com a Associação

Nacional de Clinicas e com o Sindicato Independente dos Médicos com o intuito de dar a

conhecer o Sindicato e mostrar disponibilidade para formar parcerias.
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O SMD reuniu-se com os partidos políticos PCP e Bloco Esquerda, nos dias 09 Setembro e 26

Outubro, respectivamente, no intuito de envidar todos os esforços para a implementação da

almejada Carreira Especial do Médico Dentistas no SNS. Posteriormente o grupo parlamentar

do PCP solicitou ao Governo, que por intermédio do Ministério da Saúde, prestasse os

seguintes esclarecimentos: -Que medidas pretende o Governo tomar para pôr fim aos vínculos

precários dos médicos dentistas no SNS, assegurando o respeito pelos seus direitos? -Está o

Governo disponível para criar a carreira especial de medicina dentária, iniciando com

brevidade o processo de negociação coletiva com os representantes dos trabalhadores? -Que

medidas está o Governo a adotar para assegurar a cobertura em todo o território da área da

saúde oral nos cuidados de saúde primários, com o objetivo de assegurar o acesso de todos os

utentes a cuidados de saúde oral?  -Qual o investimento e a calendarização para generalizar a

valência de saúde oral em todo o território? 

Em resposta, o Gabinete da Ministra da Saúde reiterou que o Governo reconhece a saúde oral

como uma componente essencial da saúde em geral, com reflexos inquestionáveis em termos

de qualidade de vida. Nesse sentido o Governo tem procurado expandir e melhorar a rede de

cuidados de saúde primários, designadamente na área da Saúde Oral comprometendo-se

com o seu programa nomeadamente na revisão das carreiras.

Paralelamente o SMD em audiência com o Exmo. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da

Saúde obteve a concordância de que os cuidados de saúde oral são um bem essencial para a

qualidade de vida dos cidadãos, sendo que, a integração dos seus profissionais no SNS, é um

justo percurso que levará o seu tempo mas que certamente será levado a bom porto.

Iremos continuar a trabalhar no sentido da realização destes e de outros temas de extrema

relevância para a nossa vida profissional.
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5-WEBINARES
O SMD de acordo com os próprios estatutos de promoção de formação dos seus associados

realizou três webinares gratuitos. Um primeiro webinar, ministrado pela Prof. Doutora

Raquel Zita com o tema "Conceitos e protocolos importantes em implantologia" no dia 08

Maio de 2021. Um segundo webinar, ministrado pela Prof. Doutora Cláudia Ribeiro com o

tema "COVID-19, uma ampla visão de presentes e futuras mudanças na prática clínica em

Medicina Dentária" no dia 22 de Maio de 2021. Um terceiro webinar, moderado pelo Dr.

António Colaço ministrado pelo Dr. António Reis (Advogado do SMD) com o tema "Relações

laborais na Medicina Dentária - Os problemas dos médicos Dentistas" no dia 01 Outubro de

2021.

7-PEDIDO ESCLARECIMENTO ADVANCECARE
No dia 18 Setembro o SMD efectuou um pedido de esclarecimento à administração do Seguro

de Saúde Advancecare sobre casos reportados por associados do SMD relativamente à recusa

de exames complementares/análises clínicas prescritos por Médicos Dentistas, evocando que

não são médicos... 

No dia 11 Outubro recebemos a resposta por parte da administração do Seguro de Saúde

Advancecare relativamente ao pedido esclarecimento solicitado pelo SMD: "Confirmamos que a

nossa prática é a aceitação de prescrições médicas emitidas por Médicos Dentistas, para a

realização de Meios Auxiliares de Diagnóstico, tal como prevê o Regulamento no 515/2019. 

Eventual situação anómala que tenha ocorrido, terá sido erro pontual na análise dos pedidos

por parte da nossa equipa..". Foi almejado o que pretendíamos...poderia ter sido o início de

muitos problemas para a classe e servirá de exemplo.
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O SMD reivindica o reconhecimento da profissão Médico Dentista como uma "profissão de

risco e desgaste rápido".

O Grupo Parlamentar do PCP, representado pela Exa Sra. Deputada Paula Santos, aceitou a

nossa proposta e iremos trabalhar conjuntamente nessa iniciativa legislativa.

As profissões de desgaste rápido surgem no Art 27.º do Dec-Lei n.º82-E/2014, no Código do

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) e considerando a especificidade

das nossas funções e doenças profissionais associadas, estaremos certamente incluídos neste

Dec.-Lei.

Se formos considerados uma profissão de risco e desgaste rápido, poderemos antecipar a

reforma e ter benefícios fiscais e contributivos.

Após as recentes declarações do secretário de estado da saúde o Exmo Sr. Dr. Lacerda Sales, os

associados têm demonstrado a preocupação no cumprimento do decreto da portaria nº25 /

2021, de 29 de Janeiro. Esta portaria: estabelece a classificação do risco e as medidas mínimas a

serem adotadas pelos responsáveis dos equipamentos, redes e sistemas, previstos no artigo 2.º

da Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto, em função da avaliação do risco de contaminação e

disseminação da bactéria Legionella que decorra dos resultados analíticos apurados, no âmbito

do programa de monitorização e tratamento da água.

Perante tal facto, o SMD estabeleceu uma parceria com uma empresa certificada, a Doya

ambiental, com os seguintes honorários:

- 290 euros acrescidos de IVA para associados do sindicato 

- 390 euros acrescidos de iva para não associados .

11-REUNIÃO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

9-MINISTRA SAÚDE - ORÇAMENTO ESTADO 2022
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8-LEGIONELLA

O SMD, representado pelo colega João Neto, interpelou a

Excelentíssima Ministra Dra. Marta Temido relativamente ao

Orçamento do Estado para o ano 2022 e exprimiu a sua

preocupação de não terem sido mencionados investimentos na

Saúde Oral, nem na contratação de Médicos Dentistas para o SNS,

nem sobre a almejada carreira especial dos Médicos Dentistas

10-RECONHECIMENTO DA MED.

DENTÁRIA COMO PROFISSÃO DE

RISCO E DESGASTE RÁPIDO

Reunião no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior com a presença do Secretário

de Estado do Ensino Superior, o Exmo. Sr. Professor João Sobrinho Teixeira. Em representação

do SMD, estiveram os colegas Ana Simões da Silva, Cláudia Ribeiro e João Neto. No encontro,

marcado na sequência de uma solicitação formulada pelo SMD, tentou-se sensibilizar o

Secretário de Estado para a dramática situação em que vive a classe, evocando como um dos

problemas fulcrais o excesso de Médicos Dentistas em Portugal. Apelando à consciencialização

desta problemática foi requerido com premência a diminuição dos numerus clausus nas

diversas Instituições que ministram o curso de Medicina Dentária. O SMD manifestou

veementemente a sua insatisfação relativamente ao previsível aparecimento de mais dois

cursos de Medicina Dentária em Portugal, passando de sete instituições para nove. Situação

insustentável e irracional. Foi dirigido um apelo ao Secretário de Estado para pressionar de

forma brutal a sua própria agência, a A3ES, para que esta não aprove os novos cursos de

Medicina Dentária. Nesta matéria, o SMD, na qualidade de entidade externa representante

sindical da profissão, irá exigir como de direito legítimo a sua participação e audição, nos

procedimentos de avaliação das Instituições de Ensino Superior e dos seus ciclos de estudos

em conformidade com o previsto no regime jurídico da avaliação do ensino superior, aprovado

pela Lei n.º 38/2007 de 16 de Agosto, com equivalência no artigo 7º do Decreto-Lei nº 369/2007,

de 5 de Novembro, que instituiu a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e

seus estatutos. Foram ainda debatidos outros assuntos de igual gravidade...
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O Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) reuniu no passado dia 20 de outubro com o Conselho

Diretivo da ADSE.

Em representação do SMD esteve presente o colega João Neto e em representação da ADSE a

Doutora Maria Manuela Faria e o Prof. Doutor Eugénio Rosa.

O SMD transmitiu várias preocupações dos colegas, relativamente ao Regime Convencionado,

relativamente à rede de prestadores da ADSE e no âmbito do Regime Livre.

A tabela em vigor, desde 1 de setembro do corrente ano, prejudica gravemente o beneficiário,

quer clinicamente quer financeiramente. Prejudica e confunde o profissional de saúde que se

orienta pela TANOMD e não sabe o que lançar nos documentos de despesa. Em suma, não

satisfaz os interesses nem dos beneficiários, nem dos prestadores de serviços.

O Sindicato afirmou a sua incompreensão pelos valores tabelados pela ADSE na nova tabela,

pois, por exemplo, é inacreditável que o pagamento de algumas intervenções cirúrgicas e

tratamentos no domínio da Medicina Dentária sejam inferiores ou iguais aos da consulta.

Também não se entende que uma consulta de Medicina Dentária (já de si uma atividade

onerosa) tenha um valor inferior às demais especialidades Médicas.

O SMD também demonstrou a sua preocupação pela extrema dificuldade dos Médicos Dentistas

conseguirem aderir à rede convencionada da ADSE e pela concentração de prestadores nos

grandes centros urbanos e nos grandes grupos hospitalares. Nesta sequência desenvolveu-se um

diálogo frutuoso e atendendo à nossa causa, a Doutora Manuela Faria garantiu expressamente

diversificar a rede dos prestadores e até convidar colegas que já anteriormente tinham

demonstrado interesse em integrar a rede de prestadores convencionados com a ADSE.

A direção da ADSE mostra–se disponível para ajustar alguns dos valores que nós consideramos

insuficientes, mas também pretende que esta negociação seja acompanhada de uma correção

de algumas práticas clínicas.

Dada a abertura da Direção da ADSE para acomodar algumas das alternativas que venham

sugeridas e até proceder a algumas revalorizações de atos médicos, o colega João Neto afirmou

que o SMD estava disponível para intermediar o processo. Assim, ficou determinado que em

dezembro do corrente ano enviará um documento com a apresentação de sugestões de revisão

relativamente à nova Tabela de Preços e às Regras de Regime Convencionado proposta pelos

Médicos Dentistas. Documento esse que foi enviado por parte do SMD a 22 Dezembro de 2021.
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12-REUNIÃO COM ADSE

13-REQUERIMENTO E REUNIÃO COM A3ES
No  dia 28 Novembro o SMD fez um requerimento à A3ES. No seguimento da nossa

preocupação manifestada relativamente ao previsível aparecimento de mais dois cursos de

Medicina Dentária, o Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD), de acordo com o enquadramento

regulamentar aplicável aos procedimentos de avaliação e acreditação das instituições de

ensino superior e dos seus ciclos de estudos, requer á A3ES, ao abrigo do Decreto-Lei n.º

369/2007, a sua audição e contribuição enquanto entidade externa representativa da profissão

em causa.

Numa audição no dia 7 Dezembro em representação da A3ES esteve presente o Exmo. Senhor

Prof. Doutor João Pinto Guerreiro, Presidente do Conselho de Administração da A3ES, e

representando o SMD estiveram presentes os colegas António Colaço e João Neto No decorrer

da audição o SMD teve a oportunidade de relatar os problemas vivenciados pela nossa classe

profissional, nomeadamente no âmbito da empregabilidade do sector em estreita relação com

o excessivo numerus clausus dos cursos que ministram o mestrado integrado de Medicina

Dentária. O SMD manifestou também a sua preocupação com a qualidade do desempenho

das organizações de ensino superior e dos respetivos ciclos de estudos conducentes aos graus

de mestre e doutor em Medicina Dentária, nomeadamente na adaptação do corpo docente à

missão das instituições de ensino e sua adequabilidade técnica, nas instalações físicas, na

viabilidade e suficiência do equipamento didático e científico, situações a ter em especial

consideração nos novos estabelecimentos que estarão a ser avaliados. Nesse contexto,

recebemos a informação que será requerida ao SMD um parecer a incorporar na avaliação para

a acreditação do novo curso de Medicina Dentária submetido recentemente.

Reconhecidamente foi comunicado ao SMD que a A3ES no decorrer do próximo ano, em

conformidade com a sua incumbência estatutária, e de acordo com o regime jurídico da

avaliação do ensino superior, irá proceder a avaliação exaustiva dos cursos tendo especial

atenção ao de Medicina Dentária.
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O Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) realizou no dia 11 de Dezembro de 2021 no Porto um

evento de discussão aberta para todos os Médicos Dentistas e Estudantes de Medicina

Dentária com transmissão nas redes socias via Zoom.

"O Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) reuniu-se para saber o "Estado da Classe" e o

panorama não é nada animador com profissionais a serem "explorados". Urge, por isso,

defender os seus direitos e dignificar a profissão através da implementação de um contrato

coletivo de trabalho que vise a criação de regras e a progressão da carreira" in Jornaldentistry
"A cimeira teve a participação de João Neto, presidente da Assembleia Geral do SMD, Ana

Simões Silva, vice-presidente da Direção do SMD, assim como, Pedro Pinto e Alberto Machado,

ambos médicos dentistas e deputados, entre muitas outras figuras do setor. Para além dos 19

palestrantes, o evento contou com uma sessão de esclarecimento protagonizada por Pedro

Rosário e João Martins, em representação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em sessões divididas por 10 minutos, com o intuito de “dar voz a todos os colegas”, coube a

João Neto as honras da abertura da primeira Odonto Summitt, organizada pelo Sindicato dos

Médicos Dentistas (SMD). O presidente da Assembleia Geral do Sindicato começou por

recordar o “momento muito crítico” do “Estado da Classe”. Uma classe que cada vez mais

pensa que só tem direitos”, João Neto mostra que o oposto está a tomar conta da “sociedade e

do poder político, é que temos cada vez mais deveres e menos direitos”, numa situação que

“nos está a levar numa espiral negativa e que é preciso reverter”, assegura. O objetivo da

Odonto Summit passa por “criar uma cultura de participação dos colegas. Felizmente vão

aparecendo novas associações, novos movimentos cívicos”, indica Neto, que mostra a

importância desta reunião como forma de “promover uma reunião presencial para colmatar as

redes sociais” para poderem discutir, expor, debater e concertar estratégias”. Estamos cada vez

mais numa classe fechada. Temos que abrir a classe à sociedade. Nos diversos contactos que

temos tido com o poder político, com as entidades, ninguém nos conhece, ou desconhecem

todo o nosso programa. Ninguém na comunicação social quer saber dos nossos problemas”,

enfatiza João Neto. Abertura e convergência de ideias estratégicas são os objetivos de uma

cimeira que pretende divulgar o estado da classe, principalmente aos nossos estudantes,

porque no fundo a sociedade desconhece, e para os futuros estudantes perceberem que o

panorama não é assim tão agradável” in DentalPro
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