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ASSUNTO: OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRAA  OO  

EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  DDAASS  CCLLÍÍNNIICCAASS  OOUU  CCOONNSSUULLTTÓÓRRIIOOSS  DDEENNTTÁÁRRIIOOSS.. 

 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Portaria n.º 268/2010, de 12 de Maio, que vem estabelecer os 

requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o 

exercício da actividade das clínicas ou consultórios dentários. 

 

Deste modo, consideram-se clínicas ou consultórios dentários as unidades ou estabelecimentos de saúde 

privados que prossigam actividades de prevenção, diagnóstico e tratamento de anomalias e doenças dos 

dentes, boca, maxilares e estruturas anexas, independentemente da forma jurídica e da designação 

adoptadas, no âmbito das competências legalmente atribuídas a cada um dos grupos profissionais 

envolvidos. 

 

Nestas clínicas ou consultórios dentários deve ser colocado em local bem visível do público o horário de 

funcionamento, o nome do director clínico, os procedimentos a adoptar em situações de emergência, os 

direitos e deveres dos utentes, devendo ainda estar disponível para consulta a tabela de preços. 

 

São condições de atribuição da licença de funcionamento: 

a) A idoneidade do requerente, a qual, no caso de se tratar de pessoa colectiva, deve ser preenchida 

pelos administradores, ou directores ou gerentes que detenham a direcção efectiva do 

estabelecimento; 

b) A idoneidade profissional dos elementos da direcção clínica; 

c) O cumprimento dos requisitos que permitam a garantia da qualidade técnica dos cuidados e 

tratamentos a prestar, assim como dos equipamentos de que ficarão dotados. 

 

As clínicas ou consultórios dentários são tecnicamente dirigidas por um director clínico, com uma das 

seguintes qualificações: 

a) Médico com a especialidade de estomatologia inscrito no respectivo colégio da especialidade da 

Ordem dos Médicos; 

b) Médico dentista inscrito na Ordem dos Médicos Dentistas; 

c) Nas clínicas ou consultórios dentários onde apenas se exerçam funções de odontologia, o director 

clínico pode ser um odontologista nas condições previstas na lei. 

 



 

 

As clínicas ou consultórios dentários devem, para além do director clínico, dispor de assistente de 

consultório/pessoal de atendimento. 

Para além do supra mencionado, estes estabelecimentos estão sujeitos à obrigatoriedade de existência e 

disponibilização de livro de reclamações. 

 

O diploma entrou em vigor no dia 13 de Maio de 2010 e a presente circular não dispensa a sua leitura, que 

deverá ser consultada em www.dre.pt ou através do site desta câmara do comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1280839113.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


