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PARTE E

 ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS

Regulamento n.º 204/2013

Regulamento de Acreditação das Atividades
de Formação Contínua

Preâmbulo
A importância da formação contínua dos Médicos Dentistas obriga a 

Ordem dos Médicos Dentistas a assumir a responsabilidade do controlo 
das ações formativas dos seus membros e a organização dos respetivos 
programas, definindo a sua regulamentação.

Mantém -se a proliferação de entidades, públicas e privadas, que 
desenvolvem e aplicam ações de formação, sem qualquer controlo 
quanto à sua valia técnica e científica, rigor de conteúdo e condições 
de funcionamento, levando a que se deva ter a maior das atenções, 
particularmente na defesa dos colegas que às mesmas recorrem sem 
quaisquer garantias de qualidade.

Decorridos alguns anos sobre a primeira etapa de regulamentação 
desta atividade é chegado o tempo de uma sua atualização, instituindo 
novas normas regulamentares, que ora alteram, ora complementam o 
conjunto normativo inicial, respeitante à acreditação de eventos cien-
tíficos e formativos.

A atual revisão pretende aprimorar um conjunto de regras conformes 
às reais necessidades dos superiores interesses de qualidade promovidos 
pela OMD, que possam otimizar os recursos e os procedimentos deci-
sórios e que se traduzam num efetivo ganho de eficiência na avaliação 
das condições concretas nas quais se realizam os eventos passiveis de 
acreditação institucional.

Daí que importe pensar e aperfeiçoar a organização do sistema e 
conferir a todos o grau de confiança que se exige, na certeza de que os 
cursos, eventos ou ações são validamente acreditados pela Ordem dos 
Médicos Dentistas.

Na prossecução das atribuições que a lei confere à OMD de desen-
volver a cultura médico -dentária e a qualificação dos seus profissionais, 
como melhor forma de zelar pela elevação dos padrões de qualidade na 
Medina Dentária a fim de proteger os doentes, depois de ouvida a Comis-
são Científica da OMD, o Conselho Diretivo da OMD delibera alterar e 
aprovar o presente regulamento em reunião de 13 de abril de 2013.

Em cumprimento do disposto no artigo 44.º da Lei n.º 44/03, de 22 de 
agosto, é republicado o texto integral do Regulamento de Acreditação 
das Atividades de Formação Continua da Ordem dos Médicos Dentistas.

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º
Competência

1 — A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) organizará, promoverá 
e acreditará atividades de formação, de acordo com a política por si li-
vremente definida, no que respeita aos conteúdos programáticos, formas 
de organização, condições de funcionamento, entre outros elementos 
julgados relevantes.

2 — A acreditação técnica e científica de eventos será atribuída pela 
OMD, depois de ouvido o parecer da sua Comissão Científica.

3 — A creditação individual dos médicos dentistas poderá ser imple-
mentada após estar a funcionar regularmente o programa de formação 
contínua e a acreditação de eventos.

CAPÍTULO II

Acreditação de Eventos

Artigo 2.º
Atividades passíveis de acreditação

1 — São passíveis de acreditação os eventos teóricos e ou práticos, as 
ações formativas à distância em ambiente eletrónico de aprendizagem, 
bem como iniciativas afins desde que tenham uma duração mínima 

de três horas úteis e a duração máxima não ultrapasse os quatro dias 
consecutivos no computo total da ação ou evento.

2 — O ato público de acreditação é uno e considera todas as partes 
integrantes de um evento não existindo atos de acreditação parcial.

3 — A acreditação conferida pela OMD é válida apenas para uma 
realização, não conferindo qualquer direito ou expectativa para reali-
zações futuras ainda que de conteúdo semelhante, dado que o pedido 
de acreditação incide sempre sobre uma atividade temporalmente e 
espacialmente delimitada, sem renovação automática.

4 — As atividades referidas no n.º 1 deste artigo poderão ser orga-
nizadas pela OMD, por sociedades científicas, pelas universidades ou 
instituições equivalentes ou por entidades privadas.

5 — Sempre que o pedido contemple a realização de atos de Medicina 
Dentária para os quais os formandos não se encontram ainda habilita-
dos, não será deferido o pedido, no caso da entidade organizadora não 
apresentar o comprovativo efetivo e oficial da sua própria acreditação 
ou reconhecimento como entidade formadora.

6 — Sempre que o curso integre práticas médicas, terá de ser identi-
ficado o responsável clínico da formação e indicado o coordenador ou 
responsável geral pela atividade que é objeto do pedido, devendo ainda 
juntar ao pedido o método do registo adequado da monitorização da 
formação bem como um exemplar da informação fornecida ao formando.

Artigo 3.º
Requerimento para a acreditação de um evento científico

1 — A acreditação será solicitada pela entidade organizadora, atra-
vés de requerimento em formulário elaborado pelo OMD, dirigido ao 
Conselho Diretivo desta, com uma antecedência mínima de 90 dias do 
início do evento.

2 — Do requerimento constarão os seguintes elementos:
a) Data, local, duração do evento, e morada para correspondência;
b) Comissão organizadora e ou entidade responsável;
c) Comissão científica;
d) Secretariado;
e) Descrição das razões e objetivos da organização do evento;
f) Língua oficial do evento (sempre que haja conferências em língua 

estrangeira, deverá ser indicado se existirá tradução simultânea);
g) Programa científico (com as áreas abrangidas, conferencistas nos 

termos do número seguinte e carga horária parcial e total);
h) Resumo ou sumário das conferências ou das unidades formativas, 

conforme a designação adotada, com a indicação da repartição clara de 
competências e funções entre os vários agentes envolvidos no desen-
volvimento da atividade;

i) Identificação profissional e curricular dos conferencistas nos termos 
do número seguinte;

j) Referência a demonstrações e exercícios práticos (caso existam);
k) Universo das pessoas a que se destina;
l) Valor da inscrição e número máximo de inscritos;
m) Local (infraestrutura) onde se realizará o evento (lotação e meios 

técnicos — audiovisuais disponíveis);
n) Patrocinadores do evento;
o) Assinatura da entidade responsável, salvo nos casos de envio do 

pedido através da página eletrónica da OMD.

3 — Constituem informação mínima de apresentação obrigatória jun-
tamente com o requerimento de acreditação, os seguintes elementos que 
visam a formação de juízo de valor sobre a idoneidade de cada formador:

a) Identificação de cada formador, o qual deve deter as competências 
adequadas para cada uma das áreas formativas correspondentes;

b) Apresentação dos curricula de cada formador, onde deve constar 
a formação técnico científica, pedagógica ou a experiência profissional 
na área relevante;

c) Relação das horas de formação lecionadas por cada formador em 
cada uma das áreas relevantes na atividade que é objeto do pedido de 
acreditação;

d) Devem ainda existir formadores em número adequado ao volume 
de atividade formativa;

e) Em caso de dúvida a Comissão Cientifica poderá solicitar, em tempo 
útil, as informações adicionais que entender necessárias.

4 — Sempre que atividade em análise seja da autoria ou da responsa-
bilidade de entidade privada, por via direta ou em sua representação, um 
mínimo de metade do corpo de formadores apresentados tem de verificar-
-se independente sem qualquer vínculo direto à entidade responsável.
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5 — Os pedidos de acreditação que tenham por objeto o ensino à 
distância obedecem aos requisitos do número anterior e apenas serão 
aceites se adicionalmente estiverem acompanhados do seguinte:

a) Currículo dos formadores na área da formação à distância, sua 
experiência de monitorização e supervisão dos formandos;

b) Elenco da conformidade da formação aos objetivos descritos, 
detalhando a relação entre cada um;

c) Descritivo do sistema de tutoria, que deve enunciar o método de 
receção -resposta atempado, o retorno, as ações individuais ou de equipa;

d) Os suportes de aprendizagem;
e) A descrição do modelo de avaliação.

6 — Com o requerimento, a entidade requerente procederá ao pa-
gamento dos emolumentos definidos pela OMD no valor de 200,00 € 
(duzentos euros), referentes às despesas de análise processual.

7 — O requerimento é de exclusiva iniciativa e autoria da entidade 
requerente que por ele assumirá total responsabilidade.

8 — Sobre a OMD não impende qualquer obrigação de correção do 
requerimento ou de solicitação de elementos em falta.

9 — O incumprimento do prazo referido, ou a falta de elementos 
exigidos é da exclusiva responsabilidade da entidade requerente, sendo 
motivo bastante para a imediata recusa de acreditação.

10 — Em caso de recusa do requerimento nos termos do disposto no 
número anterior, poderá a entidade organizadora apresentar novo pedido 
completo de acreditação, desde que o faça dentro do prazo estabelecido 
no número primeiro do artigo 3.º do presente Regulamento.

Artigo 4.º
Direitos e deveres da OMD

1 — A OMD por intermédio da sua Comissão Científica avaliará o re-
querimento no prazo máximo de 30 dias, após a data de receção do pedido.

2 — A acreditação do evento será concedida pelo Conselho Diretivo 
da OMD, ouvida a Comissão Científica após análise dos elementos 
fornecidos no requerimento, não sendo impugnável a deliberação tomada 
pelo Órgão competente.

3 — A não acreditação de qualquer evento não confere à entidade 
requerente qualquer direito sobre a OMD, nomeadamente o de exigir 
qualquer reembolso ou indemnização.

4 — À OMD assiste -lhe o direito de divulgar junto dos seus membros 
os eventos por si acreditados, não existindo, porém, qualquer obrigação 
nesse sentido, não podendo a entidade organizadora exigi -lo.

5 — A avaliação dos eventos acreditados será realizada através de 
observadores nomeados pela Comissão Científica da OMD e ou através 
de inquéritos próprios a preencher pelos formandos, utilizando para o 
efeito modelos definidos pela OMD.

6 — A OMD nomeará dois membros responsáveis pela coordenação 
do processo de avaliação dos eventos acreditados, para cumprimento do 
disposto no número anterior.

7 — A OMD disponibilizará, nos termos do ponto 3 do artigo 5.º, as 
máquinas de leitura e registo automático dos cartões individuais dos 
seus membros para registo dos respetivos créditos (após a entrada em 
vigor da creditação individual dos médicos dentistas).

8 — A OMD tem direito a indeferir um pedido de acreditação, sempre 
que verifique que algum ou alguns dos formadores identificados no 
objeto do pedido, tenham obtido, dois ou mais, pareceres negativos, 
bastando apenas um quando o desmérito seja notoriamente relevante na 
avaliação de eventos anteriormente acreditados ou avaliados pela OMD.

9 — Obtida avaliação negativa, nos termos do presente artigo, as 
entidades organizadoras objeto do parecer desfavorável ficam impedidas 
de participar em novos eventos acreditados pela OMD, na qualidade 
de organizadoras, no mínimo, pelo período de 2 anos desde a data da 
emissão de parecer negativo.

10 — À OMD assiste o direito de requerer em geral e a toda a en-
tidade organizadora a prova da evidência da relação entre a atividade 
objeto do pedido e a formação, qualificação ou moldes de inserção do 
médico dentista.

Artigo 5.º
Obrigações das entidades organizadoras

1 — Aceitar a avaliação técnico -científica do evento pelo(s) 
elemento(s) designado(s) pela OMD.

2 — Aceitar a distribuição e recolha de eventuais inquéritos aos par-
ticipantes no evento.

3 — Aceitar a presença no secretariado de elementos da OMD para 
controlo do processo de registo de créditos nos cartões individuais dos 
médicos dentistas.

4 — Pagar antecipadamente os serviços de expedição de correspon-
dência da OMD, quando solicitados, e aprovados previamente pela 
Ordem, nos termos do Regulamento aplicável.

5 — A entidade organizadora deverá pagar o valor correspondente ao 
número de inscrições dos observadores nomeados nos termos do disposto 
no número quinto do artigo 4.º do presente Regulamento, dentro do prazo 
que lhe for comunicado por carta registada com aviso de receção.

6 — Comunicar à OMD, no máximo até 30 dias antes do evento, 
as alterações ao requerimento submetido, apresentando a respetiva 
justificação e desde que cumpridas as condições previstas no artigo 6.º 
do presente regulamento.

7 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a entidade organi-
zadora não poderá alterar o conteúdo que foi objeto de acreditação.

8 — As entidades organizadoras ficam obrigadas a divulgar que se 
trata de um evento acreditado mediante a utilização correta do respetivo 
logótipo.

9 — Entende -se por utilização correta do respetivo logótipo, à qual 
as entidades estão obrigadas nos termos no número anterior, aquela que 
obedeça às normas obrigatórias de utilização do logótipo que constam 
de manual próprio.

10 — O manual referido no número anterior existe em suporte CD-
-ROM e encontra -se disponível na OMD para as entidades organizadoras 
de eventos que tenham obtido acreditação.

11 — As entidades organizadoras ficam ainda obrigadas a fazerem 
constar do material de divulgação a utilizar para o efeito a identificação 
dos membros componentes da comissão científica.

Artigo 6.º
Alteração superveniente das circunstâncias do evento

1 — Qualquer alteração sobre o evento não pode constituir alteração 
do conteúdo que foi objeto da decisão de acreditação, sendo responsa-
bilidade da entidade organizadora o compromisso de assegurar o desen-
volvimento ou a execução das atividades em conformidade consistente 
com o plano e pedido originalmente apresentados.

2 — Qualquer alteração substancial ao inicialmente apresentado con-
substancia um novo pedido que prejudica o anterior e em consequência a 
decisão que sobre aquele tenha recaído, sendo dever da OMD revogar a 
acreditação anterior com efeitos retroativos à data da alteração relevante 
dos elementos do pedido inicial.

3 — Existindo material informativo, publicitário ou de propaganda, 
bem como outras formas de referência à acreditação inicialmente con-
cedida pela OMD, que tenha sofrido posterior revogação nos termos 
anteriormente descritos, os referidos conteúdos ou suportes de comunica-
ção serão passíveis de criar confusão, informação errónea, inverídica ou 
desatualizada, pelo que, a OMD notificará a entidade responsável para, 
no prazo máximo de 24 horas recolher e eliminar o referido material 
dos círculos do setor que a ele possam ter tido acesso.

4 — Será, igualmente, afixado por edital, nos suportes institucionais 
de divulgação da OMD, o comunicado necessário e adequado à reposição 
da verdade dos factos, com a menção expressa à não acreditação pela 
OMD, referente ao novo evento apresentado.

5 — Os requerentes darão sempre prévio conhecimento do folheto de 
divulgação do curso ou ação à OMD, enviando ao cuidado do presidente 
do Conselho Diretivo um modelo ou maquete, em suporte material ou 
eletrónico, com a antecedência de 3 dias úteis dias sobre a sua impressão 
definitiva para os posteriores fins de divulgação.

CAPÍTULO III

Controlo de qualidade

Artigo 7.º
1 — Todas as atividades de formação contínua acreditadas pela OMD 

serão avaliadas pela Comissão Científica após a sua realização. O re-
sultado será registado na base de dados da OMD.

2 — A avaliação dos eventos pela OMD será feita tendo por base o 
relatório elaborado pelo(s) avaliador(es) designados pela Ordem e os 
eventuais questionários preenchidos pelos participantes.

CAPÍTULO IV

Divulgação

Artigo 8.º
1 — A acreditação de uma atividade de formação contínua pela OMD 

dá à entidade organizadora o direito de divulgar esse facto nos docu-
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mentos informativos relacionados com o evento, mediante as regras 
definidas pela OMD.

2 — A entidade organizadora poderá solicitar os serviços de mailing 
da OMD com vista à divulgação aos membros desta, contra o pagamento 
antecipado dos respetivos emolumentos.

3 — A OMD poderá recusar a prestação dos serviços indicados no 
número anterior, sem necessidade de fundamentação.

CAPÍTULO V

Omissões

Artigo 9.º
Todas as dúvidas ou omissões relativas a este regulamento serão 

resolvidas pela OMD.

Artigo 10.º
O requerimento de acreditação pressupõe o conhecimento e com-

preensão de todas as regras definidas neste regulamento, devendo ser 
acompanhado de declaração emitida pela entidade requerente de que as 
aceita integralmente, em todas as suas consequências.

Artigo 11.º
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte imediato à 

sua publicação.
13 de abril de 2013. — O Bastonário, Orlando Monteiro da Silva.

207000224 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Despacho (extrato) n.º 7156/2013
Por despacho de 08 de maio de 2013 do Reitor da Universidade da 

Beira Interior, foi autorizada, a partir de 14 de maio de 2013, a manu-
tenção do contrato de trabalho em funções públicas, por tempo inde-
terminado, do Doutor Pedro Miguel Figueiredo Dinis Oliveira Gaspar, 
como Professor Auxiliar, do mapa de pessoal da Universidade da Beira 

 Edital (extrato) n.º 565/2013
O Doutor João António de Sampaio Rodrigues Queiroz, professor 

catedrático e reitor da Universidade da Beira Interior faz saber que, por 
despacho exarado pelo signatário nesta data no uso das competências 
que me são conferidas nos termos das alíneas d), e) p) e t) do n.º 1 do 
artigo 24.º dos Estatutos, foi determinada a revogação da alínea e) do 
n.º 1 do Despacho n.º 42/R/2010 de 30 de julho e edital de abertura de 
concurso n.º 817/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
de 11 de agosto de 2010 de abertura de concurso, bem como, de todos 
os atos preparatórios subsequentes e a anulação do respetivo concurso 
em face da publicação, entretanto, de um Regulamento de Concursos e 
Contratação da Carreira Académica da Universidade da Beira Interior 
aprovado pelo Despacho n.º 8235/2011, de 30 de maio publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 14 de junho de 2011 que institui 
novas condições na admissão de candidaturas a concurso, considerando 
a conveniência de serem garantidos os princípios da transparência, 
objetividade e imparcialidade processual.

23 -05 -2013. — O Reitor, João António de Sampaio Rodrigues 
Queiroz.

206996282 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho n.º 7157/2013
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 83.º do regula-

mento n.º 344/2010, de 12 de abril, na alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º 
do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março e dos artigos 35.º a 41.º do 
Código do Procedimento Administrativo, delego no docente indicado 
sem possibilidade de subdelegação, a presidência do júri da seguinte 
prova de doutoramento: 

Interior, para o exercício de funções na Faculdade de Engenharia, nos 
termos do artigo 25.º do ECDU, com a nova redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.

27/05/13. — A Chefe de Divisão de Expediente e Pessoal, Alda Emília 
Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

206999141 

 Provas de doutoramento 

Doutorando Designação do Curso

Docente que preside ao júri das provas, por delegação

Nome Categoria Unidade orgânica

Inês Moura de Sousa Carvalho Relva Doutoramento em Psicologia, 
Especialidade em Psicologia 
Forense .

Maria Paula Barbas de 
Albuquerque Paixão.

Professora associada Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra.

 Nas faltas, ausências ou impedimentos do presidente do júri aplica-
se o disposto no n.º 5 do artigo 84.º do regulamento n.º 344/2010, de 
12 de abril.

20 de maio de 2013. — O Reitor, João Gabriel Monteiro de Carvalho 
e Silva.

206992037 

 Despacho n.º 7158/2013
Por despacho exarado a 15/04/2013, pelo Vice -Reitor da Universidade 

de Coimbra, Prof. Doutor Henrique Santos do Carmo Madeira, no uso de 
competência delegada por Despacho n.º 487/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 6, de 09 de janeiro, foi autorizada, a partir de 
9 de abril de 2013, a manutenção do contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, do Doutor Paulo Jorge da Silva 
Pereira, como Professor Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, 
do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, para o exercício de 
funções na Faculdade de Letras, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 7.º do 
Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31/08, e do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária.

(Não carece de verificação do Tribunal de Contas.)

24/05/2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Ana de Campos Cruz.

206997068 

 Despacho n.º 7159/2013
Por despacho exarado a 8 de abril de 2013 pelo vice -reitor da Uni-

versidade de Coimbra, Prof. Doutor Henrique Santos do Carmo Ma-
deira, no uso de competência delegada pelo despacho n.º 487/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 
2013, foi autorizada a contratação da licenciada Ana Raquel de Sousa 
e Santos Rodrigues, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, em período experimental, com a 
duração de 180 dias, na sequência de recurso à reserva de recrutamento 
interna do procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho para a categoria e carreira de técnico superior, aberto 
pelo aviso n.º 8947/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 73, de 13 de abril de 2011, para o exercício de funções na Divisão 
de Compras e Aprovisionamento, do Serviço de Gestão Financeira, 
do Centro de Serviços Comuns, da Administração da Universidade 
de Coimbra, com a categoria de técnico superior e o posicionamento 
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da 
tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro, com início em 8 de abril de 2013. (Não carece de 
verificação prévia do Tribunal de Contas.)

24 de maio de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Ana de Campos Cruz.

206997554 




