
“O futuro está 
relacionado com 
inteligência artificial 
e telemedicina”
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Um grupo de médicos dentistas criou um 
manifesto de apoio à recandidatura do bas-
tonário da Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD), Orlando Monteiro da Silva: “Como 
sabem, inicia-se em fevereiro de 2020 o pro-
cesso eleitoral para as eleições na OMD. 
Entendemos como fundamental que a equi-
pa que atualmente dirige os destinos da OMD 
se disponibilize para continuar o trabalho que 
tem sido desenvolvido – em particular, o bas-
tonário, o colega Orlando Monteiro da Silva. 
Dirigimos assim um apelo ao bastonário e 
sua equipa para prosseguirem o trabalho que 
têm vindo a realizar”.

Eleições OMD: “Caro 
Orlando, vai em frente!”

A Mundo A Sorrir recebeu a 5 de dezembro, 
Dia Internacional do Voluntariado, o Troféu 
Português de Voluntariado, atribuído pela 
Confederação Portuguesa do Voluntariado 
(CPV), que visa homenagear o trabalho dos 
voluntários e incentivar esta prática. A CPC 
reconheceu como vencedora na Categoria 
Geral a equipa do projeto “Saúde A Sorrir”, 
que pretende contribuir para a melhoria da 
saúde da população socioeconomicamente 
vulnerável, através da promoção da saúde, 
bem-estar, qualidade de vida e do reforço das 
capacidades dos profissionais locais.

Mundo A Sorrir recebeu Troféu 
Português de Voluntariado

O médico dentista Fernando Duarte parti-
cipou, pela segunda vez, como palestran-
te na China. Realizou um novo tour de qua-
tro conferências, que decorreram de 25 a 
30 de novembro, nas cidades de Nanjing, 
Jinan, Shenyang e Dalian. As apresentações 
foram subordinadas ao tema “Long-Term 
Implantology: Bone Reconstruction and 
Implants Recovery” e foram patrocinadas pe-
las empresas Curasan e Shanghai Foshion 
Medical System.

Fernando Duarte fez II China 
Tour em novembro

A Ivoclar Vivadent organiza o International 
Expert Simposium nos dias 12 e 13 de junho 
de 2020, em Paris. Neste evento, especialistas 
da medicina dentária de todo o mundo darão 
a conhecer as últimas tendências e evoluções 
tecnológicas e partilharão a sua experiência 
com todos os profissionais presentes. O cen-
tro de convenções Le Carrousel du Louvre, 
no coração da capital francesa, receberá este 
simpósio organizado em colaboração com a 
Universidade de Paris.

Paris alberga International 
Expert Simposium da Ivoclar
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