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Editorial  
Há 4 anos atrás, num editorial desta mesma 
Newsletter, tive a oportunidade de 
descrever a situação de subfinanciamento 
grave de que a Faculdade de Medicina 
Dentária (FMD) padecia. Os valores relativos 
ao financiamento via Orçamento de Estado 
(OE) demonstravam de forma inequívoca 
esse facto, até por comparação com o 
financiamento por aluno que se verificava 
nas restantes Escolas da Universidade de 

Lisboa. Passados estes anos nada se alterou, continuando a FMD a receber, por estudante, 
verbas muito inferiores às recebidas por instituições que ministram cursos significativamente 
menos onerosos (Tabela 1). Importa ainda referir que, no caso da nossa congénere da 
Universidade do Porto, o OE a contempla um financiamento de 6.200€ por estudante, muito 
superior aos 4.000€ que recebemos.  

ESCOLA Financiamento 
OE/estudante 

2016 

Financiamento 
OE/estudante 

2020 
Instituto de Educação 13.826€ 10.774€ 
Instituto Superior de Agronomia 9.724€ 10.621€ 
Faculdade de Veterinária 5.678€ 6.799€ 
Faculdade de Ciências 5.545€ 6.233€ 
Faculdade de Farmácia 5.266€ 5.812€ 
Faculdade de Motricidade Humana 5.116€ 5.212€ 
Faculdade de Medicina 5.057€ 5.433€ 
Instituto Superior Técnico 4.968€ 5.715€ 
Instituto Superior de Economia e Gestão 4.453€ 5.045€ 
Instituto de Geografia e Gestão do 
Território 

4.252€ 4.000€ 

Faculdade de Medicina Dentária 3.649€ 4.000€ 
Faculdade de Psicologia 3.319€ 3.295€ 
Faculdade de Belas Artes 3.150€ 3.628€ 
Faculdade de Letras 3.041€ 3.041€ 
Faculdade de Arquitetura 2.819€ 3.326€ 
Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas 

1.485€ 1.827€ 

Faculdade de Direito 1.326€ 1.547€ 
 
Tabela 1 – Financiamento do OE por estudante e Escola da ULisboa 
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Durante o mandato do atual Conselho de Gestão foi feito um grande esforço de contenção de 
despesas, nomeadamente através da redução dos custos com bens e serviços e da massa 
salarial, esta última, na sequência da saída por aposentação ou por mobilidade de vários 
funcionários técnicos e administrativos. Por outro lado, foram sendo tomadas medidas no 
sentido de aumentar a oferta formativa em cursos não conferentes de grau e na captação de 
estudantes internacionais, isto no sentido de aumentar as receitas próprias. Se financeiramente 
se atingiu um ponto de equilíbrio, em que as receitas próprias conseguem pagar à justa os 
salários e as despesas de funcionamento, a realidade é que a FMD não tem qualquer capacidade 
de assegurar os investimentos que serão necessários no futuro. E isto porque a muito breve 
trecho será necessário adquirir novos equipamentos, reabilitar as clínicas universitárias e o 
laboratório pré-clínico. Também será necessário investir na renovação do corpo docente, 
substituindo muitos dos contratos de docentes convidados a tempo parcial por professores de 
carreira a tempo integral e em exclusividade. Só assim poderemos melhorar a qualidade do 
ensino e da investigação que realizamos. 
Os números apresentados na Tabela 1 permitem justificar, em grande parte, a razão para a 
situação financeira em que nos encontramos. Há vários anos que 1/3 do orçamento a que temos 
direito via OE nos tem sido retirado. Se nada for feito a curto prazo, o futuro da nossa instituição 
estará seriamente comprometido. Esta é a discussão que tem de ser feita pela Universidade de 
Lisboa, isto se quiser continuar a ter uma Faculdade de Medicina Dentária que a prestigie em 
Portugal e no estrangeiro. 

Professor Doutor Luís Pires Lopes  

Diretor da Faculdade de Medicina Dentária 

Universidade de Lisboa 

Visita de um grupo de professores da Riga Universidade de Stradins – Letónia 
 

Em janeiro de 2020, na semana de 14 a 17, a 
faculdade recebeu a visita das professoras dos 
cursos de medicina dentária e higiene oral da Riga 
Universidade de Stradins.  
A visita teve um carácter preparatório de um 
futuro acordo de intercâmbio entre a nossa 
faculdade e a universidade de Riga. Durante a visita 
foi discutida a possível cooperação em projetos 
científicos e intercâmbio de professores entre as 
duas instituições.  
 
Durante a permanência na faculdade, as 

professoras Egita Senakola, Anda Miranova e Ieva Apine fizeram quatro apresentações sobre “O 
modelo de saúde oral na Letónia”, “O curso de higiene oral na Letónia”, “A gestão do medo e da 
ansiedade em crianças” e “A experiência em boas práticas de saúde oral – curso on-line no projeto 
Nordplus”.  
 
As professoras visitantes tiveram ainda oportunidade de visitar as instalações da faculdade e a 
forma de organização das clínicas, tendo sido muito apreciado o espaço físico das clínicas e a 
possibilidade de partilha de experiências entre várias especialidades.  
 

Dra. Sandra Ribeiro  
Docente da Licenciatura em Higiene Oral- Faculdade de Medicina Dentária 

Universidade de Lisboa 
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O Empreendedorismo na Faculdade de Medicina Dentária 

No dia 22 de fevereiro de 2020, irá realizar-se na 
nossa instituição um seminário sobre o Movimento 
Júnior - O Empreendedorismo e as Júnior 
Empresas, onde irão estar presentes duas Júnior 
Empresas pertencentes à Universidade de Lisboa.  
Esta iniciativa tem como objetivo desafiar a 
comunidade académica a iniciar um projeto 
empreendedor no sector da saúde oral. A FMDUL 
sendo a única que integra os cursos de Higiene Oral, 
Medicina Dentária e Prótese Dentária na mesma 

instituição, somos realmente dotados 
das competências para desenvolver um 
projeto sinérgico empreendedor. O 
objetivo do movimento júnior traduz-se 
na aplicação dos conhecimentos teóricos 
adquiridos na prática enquanto alunos, 
aplicando o conceito “learning by 
doing”.  
 
Estas Júnior Empresas são entidades 
autônomas inteiramente geridas por 
estudantes e para transmitir melhor este 
conceito iremos contar com a presença 
de duas Júnior Empresas. A JUNITEC, 
primeira Júnior Empresa em Portugal do 
Instituto Superior Técnico que oferece 

serviços de prototipagem, investigação, e software a preços competitivos e 
ainda a LisbonPH da Faculdade de 
Farmácia, a única no sector da 
Saúde que oferece serviços de 
organização de eventos, E-learning 
e consultoria & logística. 
Num mercado cada vez mais 
competitivo é importante adquirir 
valências pouco exploradas no 
ensino universitário em geral, 
como as soft skills: pensamento 
crítico, criatividade, coordenação, 
negociação, inteligência emocional 
ou resolução de problemas. Assim, 
se és aluno desta instituição e tens 
o mindset de empreendedor inscreve-te neste evento que se irá realizar na 
sala 303 pelas 12h com a duração de 1h. Será um evento gratuito com 
inscrição obrigatória utilizando o seguinte QR code.  
Por fim, gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar este evento na 
publicação “A biblioteca da FMDUL informa “e o apoio da direção nesta 
iniciativa.  
 
 
Dra. Sarah Leandro  
DigiTech – Laboratório Tecnologias Digitais  
Faculdade de Medicina Dentária 
Universidade de Lisboa 

 
Desde que entrei na 
Faculdade de 
Medicina Dentária 
(FMD) da 
Universidade de 
Lisboa (ULisboa) no 
ano de 2014, a 
Biblioteca desta 
instituição foi um local 
acolhedor nos longos 
dias de estudo.  
No meu ano de 
caloira, o espaço físico 
da Biblioteca situava-
se no piso 3 da faculdade, onde atualmente se encontra 
o Laboratório de Estágio do curso de Prótese Dentária. 
Aí, o seu espaço era muito amplo: havia bastante 
espaço para circular, as mesas eram espaçadas, havia 
mais estantes com bibliografia relacionada com a área 
e, mais que tudo isso, havia imensa luminosidade 
natural (devido às amplas janelas)! Para além disso, a 
mais-valia deste espaço era a existência de salas 
fechadas para a realização de trabalhos de grupo. 
Atualmente, e com as alterações de reformulação de 
espaços na FMD, a Biblioteca passou para o piso 2, 
junto aos elevadores que dão acesso à Torre. O espaço 
ficou bastante mais reduzido. Contudo, não foi por isso 
que ficou um espaço não frequentado! A existência de 
uma janela ampla dá visibilidade para o espaço 
exterior, as prateleiras continuam repletas de bom 
material pedagógico relacionado com a área da saúde 
oral e, acima de tudo, o staff da Biblioteca é fantástico. 
Qualquer dúvida que tenhamos, existe sempre alguém 
que nos consegue ajudar, quer seja na procura manual 
de livros, quer seja na plataforma do repositório da 
ULisboa.  
A única coisa que poderá ser ainda melhorada será o 
horário de funcionamento (uma vez que, como somos a 
Faculdade mais pequena da ULisboa, somos também a 
que não contém um local para os alunos estudarem nos 
fins-de-semana ou após o jantar) – aspeto este que já 
está também a ser dialogado entre a Associação 
Académica de Medicina Dentária de Lisboa (AAMDL) e a 
Direção da FMD. 
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades…” 
declamou-o Luís Vaz de Camões. Não consigo 
concordar. Apesar dos tempos terem mudado, a 
vontade de entreajuda e de novo conhecimento no 
ambiente da Biblioteca manteve-se e, por isso, só 
temos (nós, alunos) que agradecer! Obrigada! 

 
Adriana Pires 

Aluna da Pós-Graduação de Desenvolvimento Pedagógico – 
Apoio ao Ensino (Farmacologia e Terapêutica) 

Faculdade de Medicina Dentaria 
Universidade de Lisboa 
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Preferências de uso da informação digital / impressa 
 
O aparecimento de livros eletrónicos como recursos de informação 
científica nas bibliotecas universitárias foi imposto à velocidade da 
tecnologia, com vantagens como portabilidade, custo e 
acessibilidade, assumindo que a leitura eletrónica está a ser bem 
recebida e adotada pela biblioteca e utilizadores, que podem aceder 
a informações científicas de qualquer lugar. No entanto, estudos 
recentes apontam para o ressurgimento das preferências de leitura 
em papel.  
A biblioteca da FMDUL, em colaboração com outras bibliotecas 
académicas, encontra-se a realizar um questionário em linha sobre, 
Preferências de uso da informação digital / impressa 

 
 
Colabore! Responda ao questionário: 
https://forms.gle/WmE1pdugG5ZHwVHm8 
 
Estudos como esses são importantes não apenas para apoiar a 
decisão de escolher os recursos de informação a serem adquiridos 
considerando as preferências do utilizador, mas também para 
delinear estratégias para promover o uso de vários formatos que, em 
vez de concorrentes, devem ser complementares. 
 
 

Luiza Baptista 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 

 
Tatiana Sanches 

Faculdade de Psicologia - Instituto de Educação 
Universidade de Lisboa 

 
Trial da BMJ 
 
A disponibilização de um trial da BMJ, para todos 
os membros b-on, estará ativo a partir do  link até 
ao próximo dia 3 de abril.  
URL  https://www.bmj.com/company/bon/ 
Têm à disposição um Guia de apoio online. 
 
The BMJ 
One of the most influential and respected medical 
journals in the world, publishing some of the most 
highly-cited medical research for academic and 
clinical researchers, medical educators, clinicians 
and policymakers, as well as medical news and 
opinion. 
 
BMJ Case Reports 
BMJ Case Reports is an award-winning journal that 
delivers a focused, peer-reviewed, valuable 
collection of cases in all disciplines. 
 
This is the largest single collection of case reports 
online with more than 20,000 articles from over 
70 countries. 
 
BMJ Journals 
A variety of key titles across a range of specialties, 
including clinical, evidence-based and public 
health journals. Including: 

 ADC: Education & Practice 
 ADC: Fetal & Neonatal 
 Archives of Disease in Childhood 
 BMJ Quality & Safety 
 BMJ Simulation & Technology Enhanced 

Learning 
 BMJ Supportive & Palliative Care 
 Emergency Medicine Journal 
 Evidence-Based Nursing 
 Frontline Gastroenterology 
 Gut 
 Journal of Medical Genetics 
 Journal of NeuroInterventional Surgery 
 Journal of Neurology, Neurosurgery & 

Psychiatry 
 Practical Neurology 
 Thorax 


