
O novo Dental Training Center do grupo Oralplan abriu nas Caldas da Rainha: um centro de formação, 
que conta com a presença de vários formadores nacionais e internacionais, direcionado para a medicina 
dentária e prótese dentária
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DENTAL TRAINING CENTER DA ORALPLAN QUER SER “O 
FUTURO” NO PRESENTE

Como surgiu a ideia e a oportunidade de criar o grupo 
Oralplan e, em particular, o Dental Training Center?

O grupo Oralplan nasceu em 2008, sob a direção clínica 
do Dr. Cassis Clay, com o grande desafio de ser um dos pio-

neiros na tecnologia digital chairside. Fazer cada vez melhor 
tem sido uma meta diária e, passados dez anos, os objetivos 
tornaram-se reais. Nasce agora o Oralplan Dental Training 
Center: um centro de formação, que conta com a presença 

de vários formadores de qualidade nacional e internacional, 
direcionado para a medicina dentária e prótese dentária 
modernas e vanguardistas. 

Do ponto de vista estratégico, porquê a localização nas 
Caldas da Rainha?

Estamos na região Oeste do país, na saída da A8, loca-
lização estratégica pois o nosso edifício é um verdadeiro 
outdoor. Além disso, a intenção era construir um Centro 
de Referência da medicina dentária no centro do país, 
onde nos pudéssemos deslocar facilmente entre as duas 
maiores cidades, Lisboa e Porto. E também existe um 
fator a ter em conta, relativamente ao custo operacional 
de um edifício deste porte, que é menor nas Caldas da 
Rainha se comparado com Lisboa ou Porto. E para cons-
truir um verdadeiro pólo digital da medicina dentária é 
fundamental um espaço grande, confortável e bem loca-
lizado.

Como pretendem tirar máximo partido das sinergias do 
espaço físico, tanto do ponto de vista da clínica como do 
centro de formação?

Tanto a clínica, como o laboratório e o centro de formação 
são negócios que se cruzam e se complementam. Teremos 
aulas teóricas, demonstrativas e práticas. Nas aulas práti-
cas os pacientes serão atendidos na clínica e o laboratório 
é parte integrante dos trabalhos de próteses realizados nos 
cursos. Os três setores funcionam no mesmo edifício, o que 
facilita relativamente ao tempo de preparo, prática cirúrgica 
e entrega do trabalho. Além disso, vamos contar com uma 
estrutura de transmissão em direto das cirurgias em gabi-
netes. 

Cassis Clay e Pedro Freitas.
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O que podem os profissionais de saúde oral esperar em 
relação à oferta formativa da Oralplan para 2020? O que 
distinguirá o Dental Training Center de outras ofertas?

Preparámos um calendário variado com formadores inter-
nacionais, grandes nomes da medicina dentária e prótese 
dentária de Portugal, Espanha e Brasil. A nossa grande dife-
renciação é que o Centro de Formação já nasceu na era digi-
tal, e vamos mostrar a transição e a adaptação dos trabalhos 
do analógico para o digital.

 
Em termos de horas de formação, desde mais curtas 
a mais longas ou mais concentradas, como irá ser 
estruturada a vossa oferta? 

Nos dias de hoje temos que levar em consideração que o 
processo interpretativo dos profissionais está de acordo com 
a evolução do universo de comunicação. Portanto, a nossa 
ideia – claro que não vamos esquecer o modelo atual exer-
cido na formação académica – é ter um centro de forma-
ção sempre voltado para o futuro, que é o nosso presente. 
Ou seja, a qualidade da informação audiovisual gera uma 
interpretação mais clara e objetiva, poupando aquilo que é o 
nosso bem mais precioso, o tempo. A experiência dos alunos 

será única desde a sua chegada ao centro de formação. Ao 
planear as formações destacamos a qualidade formativa dos 
professores, o calendário para 2020 já definido, as instala-
ções, o laboratório equipado com o que há de mais moderno 
e atual no mundo da medicina dentária digital, a localização 
privilegiada, bem no centro do país, e um atendimento per-
sonalizado que consiste no acompanhamento do aluno do 
início ao fim dos cursos. Dispomos de um edifício com cerca 
de 1.000m2 com 13 gabinetes cirúrgicos, duas salas de este-
rilização, três salas de recobro, três salas de laboratório, uma 
sala de formação que acomoda confortavelmente 30 alunos, 
e ainda um parque de estacionamento com capacidade para 
60 veículos.

 
Quais as formações mais procuradas pelos médicos 
dentistas na atualidade? E por técnicos de prótese 
dentária?

As formações mais procuradas são nas áreas da estética 
e cirurgias. Para médicos dentistas, os cursos desde a resi-
na composta aos laminados cerâmicos, harmonização facial, 
cirurgias periodontais e cirurgias para colocação de implan-
tes são os mais procurados. Para os técnicos de prótese den-
tária a estratificação de cerâmica, feldespática, dissilicato de 
lítio (emax) e zircónia são as que mais se destacam.

 
No que diz respeito a temas inovadores (digital, por 
exemplo), o que podem os médicos dentistas e técnicos 
de prótese dentária esperar?

Será um divisor de águas na vida de cada médico dentista 
e aluno da Oralplan Dental Training Center. Podemos dizer 
que o que temos nas Caldas da Rainha como estrutura digi-
tal representa o que existe de melhor no mundo atual do 
setor de medicina dentária. Vamos demonstrar o processo 
- tanto o analógico como o digital - e mostrar as vantagens 
do digital no que diz respeito à previsibilidade, ao tempo, à 
redução de custos e à diminuição da necessidade de repeti-
ção de trabalhos. n

Podemos dizer que o que temos 
nas Caldas da Rainha como 

estrutura digital representa o que 
existe de melhor no mundo atual do 

setor da medicina dentária


