
 
 

 

COMUNICADO 

No seguimento da recente publicação de vários comentários surgidos nas redes sociais a Direção 

Nacional da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD) emite o seguinte 

comunicado: 

1 – A Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária é uma Sociedade Científica e 

Cultural centenária, idónea, isenta, sem fins lucrativos e que pauta as suas ações pela ética. 

2 – A SPEMD tem por objetivos estatutários, entre outros, conforme consta da alínea g) do artigo 

6º, Capítulo 2º, Fins da Sociedade, “Promover ações de educação e da saúde oral, dirigidas à 

comunidade”.  

3 – A SPEMD participou no passado dia 21 de junho, na Praça da Figueira, em Lisboa, associada a 

outras Sociedades Científicas e Associações de Doentes, num evento cujos principais objetivos 

foram os de promover e sensibilizar a população para a importância da saúde em geral e da saúde 

oral em particular. 

4 – A organização do evento foi da inteira responsabilidade da empresa Newsengage não tendo a 

SPEMD nenhuma participação na sua organização ou na angariação de apoios. 

5 – O espaço onde se realizou o evento foi um espaço com perímetro limitado pelos vários stands, 

dispostos em “U”, com um único ponto de acesso (entrada) não sendo um espaço montado numa 

Praça de passagem livre ao público. 

6 – A principal ação constou da sensibilização da população mediante a transmissão de informação 

por parte de voluntários e fornecimento de amostras de elixires e dentífricos e de panfletos com 

conceitos importantes sobre bons hábitos de higiene oral. 

7 – As observações da cavidade oral realizadas foram feitas dentro do espaço atribuído à SPEMD 

com aceitável privacidade dos participantes. 

8 – A presença do logotipo de uma rede de clínicas que consta de algumas fotografias publicadas 

aconteceu nos primeiros minutos da realização do evento sendo da total responsabilidade da 

empresa organizadora, Newsengage, que, com desconhecimento da SPEMD e sem qualquer 

autorização da SPEMD, o colocou no espaço atribuído a esta Sociedade Científica. 

9 – Ainda durante os preparativos que antecederam a abertura do evento, e com a chegada ao local 

dos elementos responsáveis da SPEMD, nomeadamente do Presidente da Direção Nacional, perante  



 
 

 

o cenário observado, foi imediatamente transmitido à organização que o logotipo mencionado teria 

de ser retirado ou tapado pois a SPEMD não iria permitir que a sua imagem surgisse associada a 

terceiros com os quais nada tinha a ver e que poderiam vir a tirar partido dessa associação, direta 

ou indiretamente. 

10 – Foi, igualmente, transmitido à entidade organizadora que, no caso de o referido logotipo não 

ser retirado ou tapado a SPEMD seria forçada a abandonar o local e o evento. 

11 – Perante esta tomada de posição da SPEMD, a empresa organizadora tapou o logotipo alguns 

minutos após o início do evento. 

 

A SPEMD exigiu a emissão de um comunicado com a assunção de responsabilidades pelo sucedido 

à  entidade organizadora do evento, Newsengage. 

 

  

Lisboa, 26 de junho de 2017 

 

 

 A Direção Nacional da SPEMD 


