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E D I T O R I A L

Engrandecer a SPEMD…

Faz por agora um ano que uma nova Direcção da SPEMD iniciou funções.

Portadores dos ideários dos que nos antecederam na História da SPEMD, estimámos que

novas energias poderíamos trazer à nossa SPEMD.

Passado este ano, justifica-se um balanço e impõe-se a reafirmação de projectos ou o

anúncio de propósitos.

Pode dizer-se que as actividades regulares da SPEMD estão consolidadas: 

- o Congresso da SPEMD de 2006, em Lisboa, constituiu um assinalável êxito e deixa

fundadas esperanças de que o próximo Congresso, no Porto, em Outubro de 2007, possa seguir na senda do sucesso,

com elevada participação e grande interesse;

- o Mês da Saúde Oral (Outubro de 2006) registou uma forte adesão dos profissionais e das populações e

proporcionou grande visibilidade à SPEMD;

- a Revista Portuguesa de Estomatologia e Cirurgia Maxilo-Facial prosseguiu a sua publicação regular com

conteúdo científico de elevado nível, mantendo-se como uma referência no meio profissional,

- as Secções Científicas da SPEMD e as Secções Regionais, depois de um período de alguma hesitação, aprestam-

se para realizar reuniões temáticas periódicas e para organizar Cursos, em estreita relação com a Direcção e com

o assumido propósito de estimular as suas actividades regulares,

- as Festividades de Santa Apolónia (singularidade da nossa SPEMD, em que se juntam os objectivos de convívio

social entre os sócios e o interesse científico) mantém a sua realização no mês de Março;

- a manutenção da nossa ligação formal à FDI (Federação Dentária Internacional) assegura o reconhecimento

internacional da SPEMD e garante que os sócios da SPEMD beneficiem de condições preferenciais nas realizações

da FDI;

- a actualização permanente do nosso site na Internet (www.spemd.pt) proporciona informação sobre a SPEMD e

pode constituir veículo preferencial de comunicação com os sócios.

Além destas, a SPEMD tem tido a preocupação de envidar esforços para aumentar o número de parcerias com

empresas e instituições que proporcionem vantagens adicionais aos nossos sócios, tornando apelativa a ligação dos

profissionais à SPEMD e justificando o interesse de cada vez mais jovens licenciados aderirem à SPEMD; neste sentido,

é nossa intenção fazer um esforço adicional junto das Faculdades para divulgar a SPEMD e alargar o nosso quadro de

sócios.

Ao longo deste ano, mantivemos excelentes relações com a Ordem dos Médicos Dentistas, num clima de mútuo

respeito e consideração pelos papéis específicos que as nossas instituições desempenham; de igual forma,

gostaríamos de incrementar as relações de parceria científica com a Ordem dos Médicos.

A defesa de elevados padrões científicos e de exigentes valores éticos e deontológicos para a nossa profissão é

um dos escopos da SPEMD; neste sentido, não deixaremos de intervir e de dar o nosso contributo em todos os planos

em que a participação de elementos da SPEMD possa ser útil e valorizadora. Queremos que a SPEMD possa ser

entendida como capaz de desempenhar papel relevante de aconselhamento científico sólido, perante outras

instituições profissionais ou governamentais.

Satisfeito com o trabalho desenvolvido, mas ansiando por que possamos produzir mais e melhor, renovo o

apelo que há um ano fiz aos sócios da SPEMD: façam-nos chegar sugestões, apresentem-nos ideias, contactem

regularmente connosco.

A verdadeira motivação para continuarmos e para tentarmos engrandecer a SPEMD só pode ser servir os sócios,

buscando o seu apoio e o seu incentivo.
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