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A responsabilidade faz 
parte do ADN do BQDC

Esta é a nossa forma 
de fazer as coisas e de 
entender a profissão:
“Juntos somos melhores”.

A responsabilidade é o pilar fundamental das clínicas dentárias BQDC, sobre 
o qual baseamos a nossa missão de contribuir para a melhoria da saúde das 
pessoas.

O nosso compromisso com a sociedade estende-se também para outras 
áreas, com o objetivo de gerar a confiança e o respeito de todos aqueles com 
quem trabalhamos, assegurando práticas éticas e sustentáveis. Cuidamos 
dos nossos colaboradores, promovemos valores positivos de mão dada com 
a saúde e o desporto, e esforçamo-nos em contribuir positivamente nas 
comunidades onde vivemos.

Jordi Cambra
Presidente do BQDC



em números

As clínicas dentárias do BQDC compartilham 
uma mesma filosofia: qualidade e ética como eixo 
central. O compromisso pela excelência dos sócios 
do BQDC e das equipas que formam as clínicas, 
bem como a confiança que os nossos pacientes 
depositam em nós, eis o que nos torna grandes:

O BQDC é uma associação profissional

Todos os anos recebemos

Contamos com um Todas as nossas clínicas
superaram uma

e adaptada ao setor dentário 
manuais de gestão

e de estilo

horas anuales 
de formação

conferências 
dadas por ano

artigos  
publicados anualmente

No BQDC a formação é essencial:

E realizamos mais de

nas nossas clínicas

em Espanha e Portugal 
compartilham a nossa razão de ser

decidiram 
acompanharnos 
a cada dia

Quase 

as nossas equipas são

sem fins lucrativos

funcionários

mulheres

Mais de

norma 
de qualidade

novos pacientes
médicos
tratamentos

50
clínicas específica

código
ético

80%
700

13.000 1.000 550

15.000 500.000
anuais
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Responsabilidade social
corporativa no BQDC

Em termos de responsabilidade social corporativa, as clínicas do BQDC 
coincidem em trabalhar em quatro âmbitos que contribuem para o 
bem-estar dos seus pacientes, do âmbito local onde desenvolvem a sua 
atividade e da sociedade em geral:

Compromisso pela saúde,
o bem-estar e o desporto

Compromisso pelo emprego,
a igualdade de oportunidades

e a formação

Compromisso pela redução 
das desigualdades sociais

Compromisso por um 
desenvolvimento responsável

da Odontologia
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Compromisso pela saúde,
o bem-estar e o desporto

O BQDC é sinónimo 
de saúde, cuidado, 

prevenção e sorrisos

A saúde bucodentária e a saúde geral estão estreitamente relacionadas. A 
prevenção em saúde dentária pode prevenir doenças gerais, enquanto uma revisão 
odontológica pode detetar doenças de outras partes do corpo humano.

Cientes de que a educação para a saúde é fundamental, no BQDC
unimo-nos a…

Campanha #YoTrabajoPositivo
Sin Discriminación por VIH

Dia Mundial 
da Saúde 
Bucodentárial 

Dia Mundial da Sida

20 de março

1 de dezembro
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Chegámos a um acordo de colaboração com a Associação Espanhola do Sono 
(Asenarco) para trabalhar de forma conjunta pela Medicina Oral do Sono e dar a 
conhecer aos cidadãos doenças como a apneia ou as roncopatias. E isso porque, 
muitos destes casos, poderiam encontrar solução com um dispositivo feito à 
medida por um dentista certificado e formado para tal efeito.

A saúde bucodentária também está 
muito relacionada com a diabetes, 
sendo as pessoas diabéticas mais 
propensas a padecer processos 
inflamatórios ou a desenvolver 
infeções bacterianas, como pode ser 
a doença das gengivas (periodontal). 
Ainda, as doenças periodontais 
podem afetar o controlo da glucose 
em sangue (glicémia), fazendo com 
que a diabetes seja instável. Por isso, 
na Clínica Galván Recoletos Cuatro 
(Valladolid) colaboram como sócios 
com a Associação de Diabéticos de 
Valladolid (ADIVA) e facilitam tratamento 
odontológico a quem o solicita através 
da associação.

A Clínica Galván Recoletos Cuatro 
(Valladolid) colabora habitualmente com 
a Associação Espanhola Contra o Cancro 
(AECC) realizando tertúlias e facilitando 
material de higiene oral para a casa de 
acolhimento que a citada associação tem 
em Valladolid. Ainda, durante as férias de 
2017, organizaram o concerto de Natal 
“Sonhos contra o cancro”,com o patrocínio 
de empresas locais e nacionais em 
benefício da AECC.

Também contra a doença de cancro nos 
mais pequenos, o Instituto de Implantologia 
(Lisboa), colabora com a Associação Acreditar, 
proporcionando todo o cuidado de saúde oral 
necessário de forma gratuita na casa que a 
associação tem em Lisboa, bem como realizando 
contributos económicos, colaborando na 
organização de festas benéficas ou cedendo 
os seus espaços para contribuir para as 
necessidades da associação. Ainda, o Instituto 
de Implantologia publicou um livro dedicado 
às Implantologia publicou um livro dedicado às 
crianças, “O meu amigo Tobías”, cujas vendas 
reverteram inteiramente em favor da Associação.

Pela sua vez, o Dr. Ion Zabalegui da Albia 
Clínica Dental (Bilbau) também colaborou 
com contributos económicos na luta 
contra a doença de Parkinson.

Os cinco minutos depois de uma 
paragem cardíaca são flucrais para a 
sobrevivência da pessoa que o sofre. 
Por isso, a Clínica Dental Cabezas 
(Cáceres) pôs ao serviço das pessoas 
que se encontram na sua cidade um 
desfibrilador externo automático, as 
suas instalações e pessoal qualificado, 
colaborando desta forma com a oferta 
pública de “espaços cardioprotegidos”. 
Através de uma aplicação móvel, 
qualquer pessoa que o necessite pode 
localizar e aceder aos mesmos em caso 
de emergência.
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E frequente que as clínicas dediquem parte do seu tempo a ações de sensibilização 
sobre higiene e saúde bucodentária, quer através das suas redes quer em meios 
de comunicação, reforçando o nosso compromisso pelo bem-estar do conjunto da 
sociedade (nas imagens, diferentes publicações do Dr. José Nart da Nart Clínica 
Dental em Barcelona).

Desde há já 5 anos, o BQDC tem organizado 
várias edições da campanha escolar 
“Desfruta de uma boca saudável”, dirigida 
às crianças até 4º curso de Primário para 
lhes ensinar hábitos de saúde oral e a 
importância de uma ótima higiene bucal.
Em cada sessão formativa, especialistas 
das clínicas do BQDC explicaram-lhes 
como cuidar os seus dentes através 
de uma correta escovagem. Para isso, 
o BQDC contou com a colaboração da 
Dentaid, empresa internacional pioneira 
em investigação, desenvolvimento e 
comercialização de produtos para melhorar 
a saúde bucal, que cedeu kits dentários 
VITIS junior para cada aluno.

A participação na iniciativa 
“Desfrute de uma boca 
saudável” foi elevada por 
parte das clínicas do BQDC, 
que conseguiram uma grande 
aceitação das escolas e dos 
alunos nas suas diferentes 
edições.

A web do BQDC (https://
bqdentalcenters.es) 
também pretende ser 
um espaço de divulgação 
sobre boas práticas em 
saúde bucodentária, para 
além de informar sobre a 
atualidade da associação e 
das suas clínicas.

As clínicas do 
BQDC reconhecem 
a importância de 
educar em hábitos 
saudáveis desde 
pequeninos
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Na imagem, a formação “Desfruta de uma boca saudável” dada por Gallego 
Odontología Avanzada (Sevilha), que contribuiu para que noventa alunos 
obtivessem educação e consciencialização em saúde bucodentária, bem como 
a familiarizar-se com as explorações bucodentárias através de apresentações e 
atividades lúdicas. Desta forma, as crianças aprenderam a escovar os dentes tal 
como lhes indicou da Doutora Fátima Román, especialista em Odontopediatria, 
e a equipa da clínica, e divertiram-se com jogos relacionados com a saúde 
bucodentária para reforçar os conselhos recebidos (jogos de cartas, desenhos, etc.).

Em Alicante, a Clínica 
Alcaraz também participou na 
campanha escolar “Desfruta 
de uma boca saudável”, a 
explicar aos alunos de 4º 
de Primário as vantagens 
de ter uma boca limpa e os 
inconvenientes da ingestão 
de açúcares. Para isso, o 
Doutor Jaime Alcaraz Freijo 
e a higienista Marisa Vidal 
Pastor realizaram exercícios 
práticos e uma apresentação 
audiovisual a mostrar as 
técnicas de escovagem aos 
alunos.

Na Clínica Ruíz-Capillas (Santander) acrescentam a mais-valia de formar crianças 
em risco de exclusão social através da colaboração com um centro educativo 
gerido pela associação Cantabria Acoge. Lá, a Doutora Elena Ruíz-Capillas ensinou 
quer aos alunos quer aos seus pais a importância de adquirir hábitos de higiene 
e cuidados dentários desde a infância. As crianças puderam divertir-se com jogos 
enquanto aprendiam, e, no final da formação, receberam um diploma.

Pela sua vez, a Nart Clínica 
Dental (Barcelona) realiza 
anualmente formações 
a alunos de segundo 
de primário, incluindo 
explorações clínicas com 
carta de diagnóstico para os 
seus dentistas.

Para isso, os Doutores José 
Nart, María Nart e Anaïs 
Ramírez, especialistasem 
Periodontia, Endodontia e 
Ortodontia respetivamente, 
oferecem às crianças uma 
explicação completa sobre 
higiene oral. 

14 15



A Clínica Dental Roche (Reus) assinou 
um acordo de colaboração com o 
Club de Fútbol Reus Deportivo para 
promover a saúde bucodentária 
entre os desportistas e melhorar o 
seu rendimento, quer a nível amador 
quer profissional. Esta iniciativa 
enquadra-se nas campanhas de “Saúde 
bucondentária e desporto” que a clínica 
promove desde há tempo na cidade de 
Reus (Tarragona).

Pela sua vez, na Nart Clínica Dental 
(Barcelona) patrocinaram um torneio de 
golfe em colaboração com a Associação 
Espanhola Contra o Cancro (AECC) 
no Club de Golfe Terramar. Durante o 
mesmo XXI Torneio AECC, obsequiaram 
com escovas e kits de branqueamento.

Igualmente, o Centro Brånemark Las 
Palmas colaborou com o torneio de golfe 
benéfico organizado pela Associação 
Novo Futuro para a proteção da infância 
e da adolescência, que conseguiu uma 
grande participação.

Sabia que uma prática 
desportiva adequada pode 
ter efeitos benéficos sobre 
a saúde bucal?
E que uma boca saudável 
ajuda a melhorar o 
rendimento desportivo?

A Cambra Clinic (Barcelona) 
alcançou um grande impacto 
com a atividade “Aprende a 
cuidar os teus dentes”, através 
da qual montaram um stand 
na feira infantil anual “Festa 
dels Súpers”, muito popular 
na Catalunha. Nesse stand, 
ensinaram a cerca de 3.500 
crianças a escovar corretamente 
com a ajuda da projeção 
audiovisual em vários ecrãs e a 
colaboração de 12 higienistas e 
auxiliares da clínica.

Através do jogo e de atividades 
muito dinâmicas, ajudaram 
as crianças a compreender 
a importância da prevenção 
na conservação da saúde 
oral. Ainda, obsequiaram as 
crianças com uma escova com 
a cabeça correspondente à sua

idade e um diploma a acreditar 
que já sabiam cuidar os seus 
dentes. A atividade também 
era apta para crianças com 
necessidades especiais.
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A Clínica Noguerol (Granada) 
também demonstrou o seu 
compromisso com o desporto, 
patrocinando vários anos o 
Campeonato de Andaluzia de 
menores de pádel. Na edição 2016 
(na foto) participaram mais de 530 
crianças de todas as categorias, 
em um evento desportivo que 
reúne as jovens promessas do 
pádel andaluz.

Da mesma forma, a Clínica 
Dental Cabezas (Cáceres) 
patrocina o Club Deportivo 
Vedruna, para a promoção 
do desporto infantil e a 
melhoria das condições em 
que desenvolve a atividade 
física na sua cidade.

Desde 2016, a Nuño Gil 
Odontología Avanzada 
(Burgos) patrocina a equipa 
de pádel feminino de 2ª 
divisão que tem o seu nome, 
Play Padel Nuño Gil.

A Clínica Galván Recoletos Cuatro 
(Valladolid) é patrocinadora da 
equipa Motoextremo GRC Enduro 
Racing Team. Em 2016 e 2017, 
contaram com equipamento 
da clínica para competir no 
campeonato que organiza todos os 
anos a Federação de Motociclismo 
de Castela e Leão.

Também em colaboração com a 
Associação Espanhola Contra o Cancro 
(AECC), a Clínica Galván Recoletos 
Cuatro (Valladolid) tem participado 
vários anos na marcha contra o 
cancro, em benefício da investigação 
desta doença, que chega a reunir 
aproximadamente 45.000 participantes 
na cidade. Com participação de toda a 
equipa da clínica, colaboraram ainda 
com o patrocínio da mochila que se 
dá aos participantes, o contributo de 
alguns dos prémios que são sorteados 
durante esta jornada (material de 
higiene, escova elétrica, etc.) ou a 
cessão de um local comercial para a 
logística do evento.

A mesma clínica, foi 
patrocinadora em 2016 e 2017 
da corrida contra a diabetes 
organizada pela Associação de 
Diabéticos de Valladolid (ADIVA), 
aparecendo na t-shirt que é 
entregue aos participantese 
cedendo um local para a 
organização da citada corrida.
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Compromisso pela redução 
das desigualdades sociais

Na medida das nossas possibilidades, 
e muito conscientes das necessidades 

que existem tanto por perto de nós, 
como nos países mais desfavorecidos, 
as clínicas do BQDC contribuem com 

o seu grãozinho de areia para ajudar a 
reduzir as desigualdades sociais

Duas tardes por mês, os doutores Rafael Plá García e Marta Plá Martínez, da Clínica 
Dental Rafael Plá (Albacete), junto com dois dos seus higienistas, colaboram com 
a Fundação Odontologia Solidária, e dedicam o seu horário de trabalho a atender 
pacientes com poucos recursos económicos, através das clínicas solidárias que 
a Fundação tem em várias cidades de Espanha. Apenas em 2016, atenderam 167 
pessoas e entregaram 30 próteses, e em 2017 conseguiram duplicar estes valores. 
Na clínica, destacam que o mais positivo desta iniciativa é “conseguir que pessoas 
em risco de exclusão social recuperem o sorriso e a segurança nelas próprias”.

Por sua vez, o Dr. Ion Zabalegui 
da Albia Clínica Dental (Bilbau) 
oferece trabalho a pessoas 
com deficiência, apoiados 
pela ONG Lantegi Batuak, que 
gera oportunidades laborais 
adaptadas com a finalidade 
de conseguir o seu máximo 
desenvolvimento e qualidade 
de vida.
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Também ao longo do ano, vários dos sócios do BQDC decidem colaborar de 
forma dessinteressada com diferentes associações e ONGs mediante contributos 
económicos ou em espécie que os ajudam a desenvolver os projetos que têm em 
andamento. Entre outros, o Dr. Ion Zabalegui da Albia Clínica Dental (Bilbau) ou os 
Doutores Manuel García Calderón e Rosario Compagni da Clínica de Odontologia 
Especializada (Sevilha).

Nas Canárias, o Centro Brånemark Las 
Palmas colaborou economicamente 
com a Fundação AFIM para a ajuda, a 
formação e a integração de pessoas com 
deficiência, com a Fundação Farrah no 
âmbito da pobreza, da exclusão e da 
desigualdade social, e com a Fundação 
Forja para o apoio a familiares e 
particulares com problemas de adições.

Para as festas de Natal de 2017, a 
Clínica Dental Cabezas (Cáceres) 
organizou o concurso de desenho 
infantil natalício “Um desenho, dois 
sorrisos” no Facebook, com o objetivo 
de “ajudar os outros a sorrir” em 
colaboração com uma ONG.

Pela sua vez, a Clínica 
Ciro (Madrid) colaborou 
com a congregação Iesu 
Communio com a compra 
de doces natalícios para 
oferecer a todos os seus 
pacientes, bem como 
com várias encomendas 
especiais e um contributo 
económico para ajudar 
as freiras no seu trabalho 
assistencial junto dos 
mais desfavorecidos.

Também em colaboração com a Cruz Vermelha, a Clínica Ruíz-Capillas 
(Santander) patrocinou em 2016 a gala benéfica organizada por esta instituição 
na sua cidade, ajudando à organização do evento e favorecendo a difusão do 
mesmo através de um impacto no jornal local explicando os motivos para 
participar na gala e como o fazer.
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Em julho de 2016, o Dr. 
Carlos García Soler da 
Estoclinic (Terrassa), 
viajou ao Haiti com 
o seu filho Ignacio 
e outros estudantes 
de Odontologia para 
fazer voluntariado na 
população de Jean-
Rabel. Todos os dia iam 
a uma clínica dentária 
que apenas abre quando 
há voluntários, a levar 
todo o tipo de material 
“uma vez que não havia 
praticamente nada”.

Ao todo, conseguiram 
atender a cerca de 
500 pacientes e, 
pelas suas próprias 
palavras, “foi uma 
experiência muito 
enriquecedora 
que ajudou a 
valorizar como 
somos afortunados 
por vivermos e 
trabalharmos num 
âmbito privilegiado 
com uma equipa 
excelente”.

Compromisso social 
internacional

O Dr. Juan Loscos, da 
Clínica Dental Doctor 
Loscos (Saragoça), 
teve a oportunidade de 
fazer parte de um grupo 
de odontologistas que 
foram até aos Camarões 
no verão de 2017 para 
oferecer assistência 
bucodentária de forma 
solidária aos habitantes 
de cidades como Yaundé 
e Makak.

24 25



Por outro lado, a Clínica Noguerol (Granada) colaborou economicamente 
com a mesma Fundação para patrocinar os cursos universitários de três 
estudantes bolivianos.

Também durante julho e agosto de 2017, Ignacio Noguerol da Clínica Noguerol 
(Granada) foi à localidade de Bella Vista na Bolívia para realizar voluntariado numa 
escola gerida pela Fundação Ahoringa Vuelcapeta.

Durante a sua estadia, o grupo 
de voluntários pôde dar apoio a 
adultos e crianças, a colaborar na 
manutenção da escola, a dar aulas 
ou a reparar computadores, entre 
outras tarefas. Ainda, levaram 
de Espanha material médico e 
odontológico, roupa, aparelhos 
informáticos e outros artigos para 
cobrir as necessidades da escola.
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Compromisso pelo emprego, 
pela igualdade de 
oportunidades e pela formação

Em 2017 criamos uma plataforma 
web dedicada ao emprego (www. 
bqdentalcenters.es/empleo). 
Trata-se de um espaço online que 
serve como ponto de encontro 
entre os que procuram o seu 
primeiro emprego ou novas 
oportunidades e as clínicas 
associadas ao BQDC, com o 
objetivo de facilitar a comunicação 
com os candidatos e contribuir 
para a criação de emprego.

Todos os dias 8 de março celebramos o 
Dia Internacional da Mulher, como não 
podia ser de outra forma: mais de 550 
mulheres fazem parte das equipas que 
integram o BQDC, com idades abrangidas 
entre 20 e 67 anos. Odontologistas, 
higienistas dentárias, auxiliares de 
clínica, pessoal de gestão e de serviços, 
rececionistas, enfermeiras, técnicos 
de raios e de laboratório, anestesistas, 
protésicos dentários… Nesse dia, em 
muitas clínicas recorda-se a necessidade 
de promover a igualdade em todos os 
âmbitos, difundindo informação em redes 
sociais, colocando cartazes alusivos a 
esta jornada ou distribuindo flores e laços 
de cor lilás.

“Procuramos a forma de ajudar à 
melhoria da profissão, tratamos 

de contribuir com o nosso 
grãozinho de areia para que os 

jovens possam encontrar um 
emprego, dentro sempre do 

enquadramento de qualidade em 
que os nossos sócios trabalham”

Xavier Romea, gerente do BQDC
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Já temos duas edições do 
Programa formativo de Direção 
e Gestão de clínicas dentárias 

(PDG) organizado e dirigido pelo 
BQDC, em linha com o nosso 

compromisso com a formação e 
com a partilha do conhecimento. O PDG, que é 

desenvolvido durante 
um ano letivo, oferece 
aos profissionais 
da odontologia e 
aos gerentes das 
clínicas dentárias, 
a oportunidade de 
melhorar as suas 
competências 
empresariais e alcançar 
a excelência na gestão 
das clínicas.

Para isso, contamos 
com um grupo 
de reconhecidos 
especialistas e 
formadores, com uma 
dilatada experiência 
profissional e um 
profundo conhecimento 
do setor dentário.
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Compromisso por 
um desenvolvimento 
responsável da Odontologia

Todos os centros BQDC compartilham:

Um Manual de gestão, que serve 
como guia às clínicas para conseguir 
a satisfação dos pacientes e da 
equipa colaboradora, um ambiente de 
trabalho agradável e o bom rendimento 
económico.

Uma norma própria de qualidade 
“BQDC Certified”, adaptada ao exercício 
profissional do setor dentário. Esta 
norma segue a mesma estrutura que 
a ISO-9001, com um grande valor 
acrescentado: incrementa a importância 
dos processos estratégicos das clínicas 
dentárias, aprofunda na gestão dos 
recursos humanos, ajuda a identificar 
riscos e oportunidades e acompanha 
as clínicas nos processos de gestão da 
mudança.

Um código ético, que recolhe todos os 
princípios e diretrizes que devem ser 
seguidos pelos profissionais associados

ao BQDC. Este código comporta um 
compromisso voluntário não legislativo 
que adota o BQDC para definir os seus 
princípios morais de comportamento e 
atitude perante a atividade diária das 
clínicas e da associação.

Um sistema de inquéritos para conhecer 
a opinião dos pacientes e colocá-los no 
centro da nossa atividade diária, tratando 
de melhorar naqueles aspetos que são 
mais relevantes para eles.

O BQDC conta com diferentes 
ferramentas e normas internas 

de autoexigência, que faz com que 
todos os sócios devam demonstrar o 
cumprimento de standards elevados 

no âmbito assistencial, científico, 
comunicativo, organizativo e de 

instalações e higiene
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A 25 de setembro de 2015, os líderes mundiais adotaram um conjunto 
de objetivos globais para erradicar a pobreza, proteger o planeta e 

assegurar a prosperidade para todos como parte de uma nova agenda de 
desenvolvimento sustentável. Para alcançar estas metas, incentivaram 

entidades e pessoas de todo o tipo a colaborar, cada um na medida das suas 
possibilidades.

Através das ações descritas neste documento, no BQDC contribuímos com 
o nosso grãozinho de areia para conseguir as metas fixadas pela ONU, 

principalmente nos seguintes ODS:

O BQDC e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

das Nações Unidas
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