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O bastonário dos 
Médicos Dentistas, 
Orlando Monteiro da 
Silva, tomou posse como 
presidente da Federação 
Dentária Internacional.

Tendo como objetivo central 
ajudar a combater os problemas de 
saúde oral nos países de língua por-
tuguesa, Monteiro da Silva defende 
ainda que pretende integrar os paí-
ses de língua oficial portuguesa nos 
trabalhos da Federação Internacio-
nal.

“São países onde a população 
tem carências enormes e temos a 
possibilidade de ajudar à promo-
ção da saúde oral, mobilizando fa-
culdades e profissionais de vários 

países”, explicou. Durante o man-
dato de dois anos, Monteiro da Silva 
pretende ainda colocar a medicina 
dentária como elemento central em 
todas as discussões médicas, contri-
buindo para “a viragem de um pa-
radigma de tratamento para um 
paradigma de prevenção”.

Orlando Monteiro da Silva é o 
primeiro português eleito para li-
derar a Federação Dentária Inter-
nacional, organização que reúne 
ordens e associações de dentistas 
em todo o mundo. Monteiro da Sil-
va é licenciado em Medicina Den-
tária pela Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade do Porto 
e assumiu o cargo de Bastonário da 
Ordem em 2000, tendo sido suces-
sivamente reeleito.

Entre 2006 e 2009, foi presidente 
do Conselho Europeu dos

Médicos Dentistas.

Aos 48 anos, o médico chega 
agora à presidência da FDI, com-
pletando um percurso vasto de 
participação ativa em várias orga-
nizações e fóruns internacionais. O 
bastonário ocupou já um lugar na 
direcção executiva da FDI, man-
dato marcado pela promoção das 
adesões de Angola, Guiné-Bissau 
e Timor-Leste à Federação e pela 
criação da Associação Dentária Lu-
sófona.

Para o novo presidente da FDI 
“ocupar este cargo significa a 
afirmação definitiva da medicina 
dentária portuguesa e dos seus 
profissionais ao nível global.

Neste mandato, todos os esfor-
ços serão feitos para posicionar a 
medicina dentária como um ator 
central e incontestado no centro 
das discussões médicas, a par de 
várias outras áreas”.

Bastonário dos Dentistas portugueses  

Monteiro da Silva 
na Federação Internacional

Monteiro da Silva. Dentista 
português chega à liderança 
da Federação Internacional      
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Silva é o primeiro

português a ocupar

a presidência da FDI


