ENTREVISTA / FORMAÇÃO
QUINZE ANOS DEPOIS DO SUCESSO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO,
A BELEARNING EDUCATION CONTINUA A CRESCER
O Centro de Formação Avançado em Medicina Dentária, criado por Dárcio Fonseca, anunciou uma vasta
oferta de formação para 2022, incluindo residências clínicas no Brasil, cursos práticos certificados pela
DGERT e uma parceria com a Universidade Católica San António de Múrcia.
mann Implant Institute. Em 2021, investimos num Centro de
Formação no Brasil para oferecer residências práticas. O primeiro grupo foi em julho 2021. E ainda nesse ano firmámos
a parceria com a PgO UCAM – Univerdad Católica San António
de Múrcia. A Pgo UCAM Sede Portugal oferece formações
universitária ministrada por profissionais nacionais e internacionais da área de medicina dentária de alto prestígio com
experiência prática. O programa de formação é muito completo e diversificado em Cirurgia Oral, Periodontologia, Reabilitação Oral sobre Implantes e Oclusão, Medicina Dentaria
Digital e Harmonização Orofacial. Iremos lançar no dia 19 de
novembro o nosso 1º Master Cirurgia Oral, Implantologia e
Periodontologia.

– Que formações oferecem e quais as mais procuradas?
Reabilitação Oral sobre Dentes, Dentes Inclusos, Implantologia e agora Harmonização Facial.
– Recebem alunos nacionais e também internacionais?
Sim. Fazemos formações para grupos de alunos, temos
capacidade para ministrar as aulas em português, espanhol
e inglês.
– Quais as mais valias para os alunos que frequentam
as vossas formações?
Os participantes têm uma oportunidade única de aprender com os cursos nas diversas especialidades médico dentárias com clínicos nacionais e internacionais experientes,
que concentram o seu trabalho clínico em procedimentos e
– Quando e como começou este projeto e o que vos
distingue de outras soluções de formação?
Esse projeto iniciou em 2006 quando o Dr. Dárcio Fonseca
percebeu a falta de formações em implantologia com prática
em pacientes. Quinze anos depois do sucesso da primeira
formação, a procura continua e o Dr. Dárcio Fonseca ampliou
a formação da Implantologia e agregou a componente de
Reabilitação Oral sobre Implantes. Daí nasce a Belearning
Education, um Centro de Formação Avançado em Medicina
Dentária com a finalidade de apoiar no desenvolvimento e
atualização de todos os profissionais da área da Medicina
Dentária.
– Que parcerias têm estabelecidas? Fale-nos em particular
da parceria com a Universidade Católica San António...
A Belearning Education procura sempre o melhor para
oferecer ao mercado português e, em 2019, criámos o Steig-
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conceitos inovadores. E um grande diferencial que as formações têm é a componente prática muito forte.
Somos uma entidade formadora DGERT, significa que os
nossos procedimentos e práticas estão de acordo com um
referencial de qualidade específico para a formação. Além
disso, a isenção de IVA nos serviços de formação e os alunos
poderem reduzir no IRS as despesas relacionadas com formação profissional. Adicionalmente, a nossa parceria com
a PgO UCAM – Universidade Católica San António de Múrcia
permite que todas as nossas formações tenham certificação
com créditos europeus (ECTS).

– Que novidades terão para apresentar em 2022?
Em 2022, as novidades serão os Master da PgO UCAM,
teremos o 1º Master de Harmonização Orofacial de Portugal,
além dos Masters de Medicina Dentária Digital e Reabilitação oral com implantes. Vamos ter uma agenda repleta de
residências Internacionais no Brasil e um grande diferencial
é a residência poder ser personalizada, podendo o aluno planear quais os procedimentos que quer praticar.

