
1- Denúncia do SMD

sobre empresas

autointituladas

"Centros

Especializados de

Branqueamento

Dentários"

2- Denúncia

Provedor da Justiça

3- Reunião com

seguradora Médis

BOLETIM

INFORMATIVO:

1-DENÚNCIA DO SMD SOBRE EMPRESAS

AUTOINTITULADAS "CENTROS ESPECIALIZADOS DE

BRANQUEAMENTO DENTÁRIOS"
No dia 26 Setembro 2021, o SMD teve conhecimento através dos seus associados da existência de
empresas autointituladas "Centros Especializados de Branqueamento Dentários" que operam
ilegalmente sem qualquer Médico Dentista, na sua maioria, nos corredores de centros comerciais.

Foram feitas denúncias à ASAE, ACT, INFARMED e à OMD. Nesta queixa, o SMD além da legítima
preocupação com a saúde pública em geral, solicitou a averiguação se tais atos clínicos são
realizados por profissionais de saúde legalmente habilitados para o efeito, uma vez que a prática
de atos médico dentários sem a necessária habilitação legal é suscetível de responsabilidade
criminal pela eventual prática do crime de usurpação de funções.

No dia 21 Janeiro verificámos o encerramento de diversos "centros de Branqueamento", em Faro e
na região Metropolitana de Lisboa.
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2- DENÚNCIA PROVEDOR DA JUSTIÇA
No dia 17 Dezembro de 2021 foi enviada uma carta ao provedor da justiça a denunciar as
ilegalidades na contratação dos Médicos Dentistas no SNS: " Médicos dentistas que exercem clínica
no SNS, integrados numa carreira administrativa, em cujo conteúdo funcional não cabem os atos
médico-cirúrgicos que caracterizam a profissão(...), condições atrás descritas para configurar uma
situação ilegal, vulgarmente chamada de falsos recibos verdes. ".

No dia 28 Janeiro 2022, no seguimento da queixa do SMD efetuada à Provedoria de Justiça,

acusando o prejuízo dos colegas que exercem funções de Médico Dentista no Serviço Nacional de
Saúde, sem o seu devido enquadramento legal, obtivemos resposta informando de que, no âmbito
da atitude persuasora do referido Órgão do Estado, foi efetuada uma comunicação ao Senhor
Secretário de Estado da Administração Pública alertando para a singular circunstância destes
profissionais.

Efetivamente a situação atual dos Médicos Dentistas que se encontram indevidamente integrados
na carreira geral de técnico superior deve ser solucionada em futuros procedimentos legislativos.

3-REUNIÃO COM SEGURADORA MÉDIS

Reunião do dia 14 de Janeiro de 2022, entre a Médis e o Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD).

Em representação do Sindicato estiveram presentes os colegas João Neto, Isabel Banza e António
Colaço. A MÉDIS fez-se representar pelo Dr. Pedro Correia e pelo Dr. Tiago Vilardebó Loureiro.

O SMD aproveitou a oportunidade para transmitir as reflexões que importam para a atividade
clínica de medicina dentária no âmbito dos seguros de saúde, nomeadamente tabelas e tipologia
de relacionamento entre médico dentista – seguradora - paciente. O SMD manifestou o seu
desagrado pelas tabelas inalteradas há vários anos e incompletas no tocante a vários actos clínicos.

Foram discutidas várias denúncias reportadas pelos colegas sindicalizados relativamente às
Clínicas Médis, às quais, dando devida nota, os representantes referiram que irão proceder às
devidas diligências de averiguação.
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4- PARECER A3ES

O SMD em vários momentos da sua vida ativa tem-se revoltado perante a evidência de que
existem demasiados profissionais de Medicina Dentária em Portugal.
Fomos os pioneiros na denúncia às autoridades competentes, do absurdo que é a abertura
previsível de mais dois cursos de Medicina Dentária em Portugal.
Defendemos junto do Exmo. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e junto
do Presidente da A3ES, que se deveria equacionar uma rápida diminuição dos numerus clasus.

Após as nossas interpelações e no seguimento desta nossa luta, informamos os colegas que fomos
convocados pelo Presidente da A3ES para contribuir com o nosso parecer sobre o ciclo de estudos
de Medicina Dentária, recentemente apresentado pela Universidade Europeia à Agência para
avaliação e acreditação.
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5- CONTRIBUTO SMD REVISÃO DO DL

Nº227/2008 SOLICITADO PELA APA

Após o contributo inestimável de vários organismos que representam a nossa classe, onde é
reconhecido o papel que o Sindicato dos Médicos Dentistas soube dirigir nas matérias de sua
competência, nomeadamente cursos profissionais dos trabalhadores RPR (formação proteção
radiológica de Nível II), informamos que no dia 25 de Janeiro de 2022 foi enviado pela Agência
Portuguesa do Ambiente um ofício de consulta no âmbito da revisão do Decreto-Lei nº 227/2008,

de 25 de novembro e da Portaria nº 195/2015, de 30 de junho a solicitar o parecer sobre a proposta
apresentada com vista à sua consolidação final.
Iremos até ao dia 15 de fevereiro do corrente ano, transmitir o nosso contributo, que se manterá
em linha com o que temos negociado com a APA desde o início de todo este processo, onde
defendemos a redução do número de horas formativas, a redução dos conteúdos programáticos
de maneira a responder às reais necessidades dos Médicos Dentistas e o alargamento do prazo dos
reconhecimentos, entre outros…

Alertamos os colegas para que a partir do dia 2 de abril e até à entrada em vigor das eventuais
alterações plasmadas nos anteprojetos de decreto e portaria, todos estamos obrigados ao
cumprimento da lei atual.
Antecipando o risco de incumprimento perante as atuais circunstâncias, pois é consensual a
demora relacionada com os trâmites legislativos e governamentais, o SMD teve a preocupação de
protocolar, sem qualquer interesse económico, com uma entidade altamente credível e de ensino
superior público, o Curso de Formação em Proteção e Segurança Radiológica, aprovado pela
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - Nível 2, no domínio das atividades médicas e não
médicas unicamente orientado para a medicina dentária correspondendo a 10 ECTS.

Lamentavelmente, ninguém consegue prever a data da almejada alteração do Decreto-Lei e
tememos que se poderá alongar em largos meses.

Perante a incerteza, sabemos o que representa uma eventual inspeção do IGAMAOT aos nossos
consultórios, e é nesse sentido, que o SMD procurou a existência dum curso economicamente
acessível e em horário pós-laboral protegendo os colegas até, podermos ver luz verde nesta luta,

que é de todos.

Sem demagogias, é nossa preocupação batalhar pelos direitos e reconhecimento dos Médicos
Dentistas, mantendo sempre presente uma cautela realista sobre os riscos e efeitos possíveis
(coimas) a que os colegas se sujeitam durante todo este processo.

No dia 15 Fevereiro, o 𝐒𝐌𝐃 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐨𝐮 𝐨 𝐬𝐞𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 à 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬ã𝐨 𝐝𝐨 𝐃𝐋 𝐧.º 𝟐𝟐𝟕/𝟐𝟎𝟎𝟖, 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨
𝐩𝐞𝐥𝐚 𝐀𝐏𝐀. 𝐋𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐯𝐞𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐧𝐢𝐧𝐠𝐮é𝐦 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫 𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐧𝐮𝐢çã𝐨 𝐝𝐨 𝐍í𝐯𝐞𝐥 𝟐 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐬 𝟐𝟒𝐡 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬.
𝐄𝐦𝐛𝐨𝐫𝐚 𝐨 𝐒𝐌𝐃 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐧𝐮𝐢çã𝐨, 𝐧ã𝐨 é 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐦𝐚 𝐨𝐜𝐨𝐫𝐫𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞
𝐞 𝐚𝐭é 𝐥á, 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐫𝐢𝐫 𝐚 𝐥𝐞𝐢 𝐚𝐭𝐮𝐚𝐥, 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐢𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨-𝐬𝐞 à𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐪𝐮ê𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬.
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6- REUNIÃO ACES GONDOMAR

No dia 15 de Fevereiro o SMD, representado por João Neto e Catarina Rocha, reuniu-se com a 

 ACES Gondomar na defesa da melhoria das condições laborais dos colegas.
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ELEIÇÕES
Em harmonia com o disposto nos Estatutos do SMD-Sindicato dos Médicos Dentistas e em
conformidade com a convocatória de 7 de Janeiro de 2022 efectuada pelo Exmo.  Presidente da
Mesa da Assembleia Geral Dr. João Neto para a participação na eleição dos corpos gerentes
durante o triénio de 2022/2024, cumpre-me o dever de convidar todos os colegas que estejam
no pleno gozo dos seus direitos sindicais e que tenham as respectivas quotas regularizadas à
data de Janeiro de 2022, a participar neste ato eleitoral.
Para o exposto, comunica-se a todos os associados que o referido ato realizar-se-á no próximo
dia 11 de Março, entre as 09:00h e as 13:00 horas, na sede do SMD-Sindicato dos Médicos
Dentistas sita na Av. da Boavista 834-2º trás, 4100-112 Porto.
O ato eleitoral será realizado através de voto presencial com recurso ao escrutínio secreto, por
maioria de votos, devendo o colega munir-se de documento de identificação perante a mesa da
assembleia de voto.
Porto, 16 de Fevereiro de 2022

O Secretário da Mesa da Assembleia Geral
Dr. António Colaço

Exmo(a) Sr(a) Dr(a)

Venho por este meio o(a) informar, a
composição da única Lista que concorre aos
Órgãos Sociais do Triénio 2022-25, que se irá
realizar no próximo dia 11 de Março de 2022,
entre as 09:00h e as 13:00 horas, na sede do
SMD-Sindicato dos Médicos Dentistas sita na
Av. da Boavista 834-2º trás, 4100-112 Porto.

Com os melhores Cumprimentos
Manuel Santos
Assessor do SMD
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