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Editorial  
 
No passado dia 28 de junho o Conselho de Escola discutiu e aprovou o relatório de gestão referente ao 
ano de 2016. Este documento, elaborado pelo Conselho de Gestão, descreve os principais indicadores 
da instituição, as atividades desenvolvidas durante o ano e os seus dados económicos e financeiros. 

A Faculdade conta atualmente com 630 estudantes, 550 inscritos nos seus cursos de licenciatura e de 
mestrado integrado e 80 nos cursos de pós-graduação. O seu corpo docente é composto por 34 
professores em tempo integral e 1 em exclusividade. Como convidados a tempo parcial conta com 7 
professores auxiliares e 86 assistentes. Ao seu serviço tem 56 funcionários administrativos e técnicos. 
Destes, 37 dão apoio direto ao funcionamento das clínicas universitárias. Os restantes estão distribuídos 
pelos serviços académicos, contabilidade, tesouraria, recursos humanos, aquisições e património, apoio 
ao auditório, biblioteca, etc. 

Nos últimos anos a situação económica da Faculdade tem-se vindo a degradar, não só por uma redução 
do financiamento via Orçamento de Estado (OE) que afetou todo o ensino superior em Portugal, mas 
mais particularmente pelo fim da formação profissional, patrocinada pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional e, mais recentemente, pelo encerramento da designada Clínica Externa. Só esta, 
em 2014, o último ano em que funcionou, foi responsável por uma receita bruta de cerca de 1,3 M€. 

Durante o mandato do atual Conselho de Gestão, e no sentido de equilibrar as contas, foi feito um grande 
esforço de poupança, nomeadamente através da renegociação de vários contratos de prestação de 
serviços, de compra de bens e na redução dos custos com a energia e a água. Nos últimos 3 anos registou-
se igualmente uma redução da massa salarial, na sequência da saída por aposentação ou por mobilidade 
de 15 colaboradores não docentes, de um professor catedrático e de um professor associado.  

No seguinte quadro é possível avaliar os valores das receitas e das despesas verificados em 2016: 

 Receitas  Despesas 

Orçamento Estado 2.003.439€ Salários 3.284.133€ 

Propinas 913.718€ Bens e serviços 808.367€ 

Clínicas 761.924€ Outros 153.687€ 

Auditório 178.419€   

Transferência outros 
organismos 

137.007€   

Diversos 187.029€   

Total 4.181.536€ Total 4.246.187€ 

 

 
A BIBLIOTECA DA FMDUL DESEJA UMAS BOAS FÉRIAS! 
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Em consequência de a Faculdade nos últimos anos não ter receitas que cubram as despesas, esta 
transitou de 2016 para 2017 com faturas por pagar e compromissos assumidos no valor aproximado de 
74.000€. A asfixia financeira em que a Faculdade atualmente se encontra é a principal razão para que 
não tenha qualquer capacidade para renovar e adquirir novos equipamentos, reabilitar instalações e em 
proceder aos investimentos necessários para melhorar a qualidade do ensino e da investigação que 
realiza. 

A opção que tem sido sugerida por alguns de, pelo aumento do número de estudantes de licenciatura e 
de mestrado integrado incrementarmos o financiamento pelo OE e pelas correspondentes propinas, não 
tem sido considerado por este Conselho de Gestão. A componente clínica e laboratorial prática ocupa 
grande parte das horas de contacto dos vários cursos lecionados, estando as instalações dedicadas aos 
mesmos com os horários preenchidos. A redução da carga letiva não é aceitável, atendendo a que 
comprometeria a qualidade do ensino, e a possibilidade de estender o período normal de funcionamento 
da Faculdade obrigaria à contratação de mais funcionários, não docentes e docentes, o que implicaria 
maiores custos.  

Ao compararmos no Quadro seguinte o financiamento dos estudantes da Universidade de Lisboa pelo 
OE, é possível verificar que o valor atribuído aos da nossa Faculdade é significativamente inferior aos da 
maioria das restantes Escolas. Este facto é inexplicável, tendo em conta os elevados custos de 
funcionamento dos cursos que aqui ministramos.  

ESCOLA Financiamento OE/estudante 
Instituto de Educação 13.826€ 
Instituto Superior de Agronomia 9.724€ 
Faculdade de Veterinária 5.678€ 
Faculdade de Ciências 5.545€ 
Faculdade de Farmácia 5.266€ 
Faculdade de Motricidade Humana 5.116€ 
Faculdade de Medicina 5.057€ 
Instituto Superior Técnico 4.968€ 
Instituto Superior de Economia e Gestão 4.453€ 
Instituto de Geografia e Gestão do Território 4.252€ 
Faculdade de Medicina Dentária 3.649€ 
Faculdade de Psicologia 3.319€ 
Faculdade de Belas Artes 3.150€ 
Faculdade de Letras 3.041€ 
Faculdade de Arquitetura 2.819€ 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 1.485€ 
Faculdade de Direito 1.326€ 

 
Se analisarmos o que se passa com a nossa congénere da Universidade do Porto, constatamos que esta 
recebe do OE cerca de 5.800€ por estudante, um valor muito superior ao verificado conosco e que 
confirma que de facto temos vindo a ser fortemente subfinanciados. 
Os números aqui apresentados 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 teríamos direito via OE nos tem 
sido retirado. Não interessando discutir as razões do passado, é fundamental no presente exigir aquilo a 
que temos direito, caso contrário o futuro da instituição estará seriamente comprometido. Esta é a 
discussão que tem de ser feita no seio da Universidade de Lisboa e que estamos dispostos a iniciar. 

Professor Doutor Luís Pires Lopes 

Diretor da Faculdade de Medicina Dentária  
 Universidade de Lisboa 
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A BIBLIOTECA DA FMDUL 
 

A biblioteca da Faculdade de 
Medicina dentária é um 
local onde o saber impera e 
onde se prima pela procura 
do conhecimento. 
Ao longo dos últimos 5 anos, 
testemunhámos uma 
evolução extraordinária da 
nossa biblioteca. Com 
instalações melhoradas e 
com um ambiente mais 
confortável e moderno, 

consegue captar cada aluno que por ela passa.  
Quem lá entra, sabe que encontrará um local de estudo 
silencioso, agradável e poderá dispor da ajuda das nossas 
bibliotecárias. 
Enquanto finalistas, podemos dizer que os recursos que a 
Biblioteca nos disponibiliza são uma mais-valia. O acesso aberto a 
várias publicações, dissertações de mestrado e doutoramento 
fortaleceu bastante a pesquisa bibliográfica dos trabalhos que nos 
desafiaram ao longo deste ano letivo.  
Nesta última fase do nosso percurso académico, surge alguma 
nostalgia ao relembrar esta casa e todos aqueles que dela fizeram 
parte!  
 

Catarina Andrade e Ana Margarida Mimoso  
Estudantes Finalistas do Curso de Medicina Dentária 

                                                                                         Universidade de Lisboa  
 

ENTREVISTA 
 
Frequenta a Biblioteca da faculdade? 
Que serviços utiliza? 
 
Sim, vou à Biblioteca com pouca 
frequência. Geralmente, necessito de 
computador para realizar trabalhos 
académicos e nessas alturas costumo ir a estes serviços. 
 
Alguma sugestão para melhorar a Biblioteca da FMDUL? 
 
O espaço da Biblioteca da FMDUL é agradável mas pequeno. Os 
serviços beneficiariam com novas salas de estudo, como aliás, já 
existiram no passado recente. 
 

Ricardo Nunes 
Estudante do Curso de Medicina Dentária 3ºano 

Universidade de Lisboa   

 
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA – ONDE PROCURAR? 

 
É a pergunta que faz frequentemente o aluno ou o 
investigador, quando tem que estudar uma matéria, 
realizar um trabalho escrito ou oral. Será que a 
pesquisa no Google é adequada? Será que encontro 
na Biblioteca informação suficiente e atualizada? 
Existem diversas fontes de informação científica, as 
quais podemos de uma forma simplificada classificar 
da seguinte forma: 
Informação Primária: 

 comunicações pessoais ou oficiais 
 relatórios 
 apresentações científicas 
 dissertações / teses 
 artigos científicos 
 Informação Secundária 
 livros 
 artigos de revisão 
 Informação Terciária 
 dicionários 
 enciclopédias 

O investigador deverá pesquisar, partindo do geral para o particular, 
procurando em fontes de informação terciárias (catálogos bibliográficos, 
bases de dados, etc.) mais organizadas e compiladas (um livro por ex.), 
mas provavelmente mais desatualizadas, para depois procurar as 
secundárias e primárias, estas últimas, mais específicas e atuais (mas 
atenção, estas poderão estar validadas ou não). 
Os alunos (e os docentes) desta faculdade encontram na nossa biblioteca 
todos estes tipos de informação científica para consultar. É, por isso, de 
extrema importância que o saibam fazer de uma forma eficaz. 
Na Unidade Curricular de “Metodologias da Informação e Comunicação” 
os alunos aprendem a pesquisar, quer localmente, quer online em bases 
de dados científicas especializadas, toda a informação científica que 
necessitam durante a sua formação. 
Não só aprendem a consultar, mas também, eles próprios, a produzir 
informação científica com qualidade, obedecendo a regras científicas 
rigorosas e estimulando a produtividade científica dos alunos, com o 
objetivo de incrementar a quantidade e qualidade de comunicações e 
artigos publicados, a nível pré e pós-graduado. 
Não basta termos o conhecimento científico. É necessário saber 
comunicá-lo. 
Fazer uma pesquisa bibliográfica, escrever um Abstract/Resumo, um 
poster científico ou uma apresentação oral com recurso a slideshow, e 
tudo com um aspeto profissional, são algumas das tarefas realizadas 
nesta unidade curricular que ajudam o aluno a colher, desenvolver e 
apresentar todo o vasto conhecimento que vão adquirir durante o curso 
e na restante vida profissional. 
 

Professor Jorge Ferreira da Costa 
Faculdade de Medicina Dentária  

Universidade de Lisboa  
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A BIBLIOTECA DA FMDUL PRESENTE EM CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL 

 
A 9th Qualitative and Quantitative Methods in 
Libraries International Conference (QQML2017) 
realizou-se em maio, na cidade de Limerick, na 
Irlanda e contou com a participação de 
especialistas de Biblioteconomia e da Ciência da 
Informação de vários países do Mundo.  
A biblioteca da FMDUL apresentou a 
comunicação “Assessing the impact of 
academic library spaces on users’ behaviour 
with the ISO16439:2014(E)”, da autoria de Luiza 

Baptista Melo1, 3, Gaspar Matos2, Patrícia Torres1 e Tatiana 
Sanches2 
1Faculdade de Medicina Dentária, Universidade de Lisboa, 
Portugal 
2Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, Portugal 
3Universidade de Évora - Centro Interdisciplinar de História, 
Culturas e Sociedades, Portugal 
Abstract:  The importance of library assessment is widely 
recognized as a useful procedure to better understand and 
intervene in the reality of these services. In fact, evaluation 
methodologies seek not only to measure performances and 
impacts, but also to prepare a sequential action to improve 
services. This paper presents the research carried out to verify, 
describe and explain how the spaces of university libraries can 
affect the behaviour of their users, based on a concrete 
instrument - ISO 16439:2014(E) standards. Based on a case study 
of two academic libraries of the Universidade de Lisboa 
(Faculdade de Medicina Dentária and Faculdade de Psicologia e 
Instituto de Educação) in which an online questionnaire on these 
standards is applied, a theoretical reflection is developed based 
on the concepts of library spaces, in the university context and 
regarding users’ behaviour towards information.  
__________________________________________________________ 
 

Oferta de publicações à Biblioteca pelo Professor Doutor 
César Mexia de Almeida 
 

 No mês de junho, o 
Professor Doutor 
César Mexia de 
Almeida ofereceu 
um conjunto de 21 
publicações à 
Biblioteca Professor 
Doutor António 
Vasconcelos 
Tavares. Esta 

documentação já se encontra devidamente integrada no catálogo 
bibliográfico da biblioteca e pode ser consultado em:  
http://aleph18.sibul.ul.pt/  

COMO SE PODE VERIFICAR A VERACIDADE DE UMA NOTÍCIA OU 
DE UMA INFORMAÇÃO? 
 
A IFLA - International Federation of Library Associations and 
Institutions publicou um diagrama com oito passos simples 
para verificar a veracidade das notícias (baseado no  
FactCheck.org’s 2016 no artigo  How to Spot Fake News). 

 
Pode encontrar esta imagem em: 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-
society/images/portuguese_-_how_to_spot_fake_news.pdf 
 

HORÁRIO DA BIBLIOTECA EM AGOSTO 
Período da Manhã: 9:00 às 13:00  
Período da Tarde: 14:00 às 17:00 

 


