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Editorial

Responsável

Nos passados dias 17 e 18 de maio
decorreram na Faculdade as 32as
Jornadas de Medicina Oral. Estas
tiveram lugar pela 1ª vez em 1986,
tendo sido organizadas pelos
estudantes da então designada Escola
Superior de Medicina Dentária de
Lisboa. Na altura foi uma iniciativa
pioneira, mais uma em que a nossa
Escola foi precursora na área do ensino
nas ciências da saúde oral. À medida
que a oferta formativa da Faculdade
foi aumentando e se criaram os cursos de Higiene Oral e de Prótese Dentária, o âmbito
destas Jornadas também se foi alargando, incluindo hoje os temas que interessam aos vários
profissionais que integram a equipa de saúde oral.
Esta reunião científica pretende ser uma mostra da atividade da Faculdade, quer ao nível do
ensino pré e pós-graduado, quer ao nível da investigação científica. O envolvimento dos
estudantes tem sido crucial na afirmação deste evento, sendo a prova disso os mais de 50
posters aceites este ano para apresentação. A realização ininterrupta destas Jornadas, nestes
últimos 32 anos, é uma demonstração da vitalidade da Faculdade e muito especialmente do
espírito empreendedor dos seus estudantes.
Nos anos mais recentes a Comissão Organizadora das Jornadas tem sido liderada pelos Prof.
António Ginjeira e Dra. Filipa Neto. Um agradecimento especial deve ser feito aos mesmos e
aos restantes membros da Comissão Organizadora pelo esforço dedicado à realização deste
evento. Os conferencistas e os palestrantes dos cursos “hands on” merecem igualmente um
obrigado pois têm sido fundamentais para a elevada qualidade científica verificada. Uma
palavra de reconhecimento também é devido às casas comerciais expositoras e
patrocinadoras pela colaboração que todos os anos têm vindo a dar a estas Jornadas.
Por tradição, no decorrer deste evento científico tem-se procedido à entrega do prémio
Professor Simões dos Santos. Este prémio pecuniário é patrocinado há vários anos pela
empresa Nobel Biocare e premeia os alunos que se distinguiram, por terem obtido a melhor
classificação no curso que frequentaram nesta Faculdade. Este prémio é igualmente uma
forma de perpetuar o nome de um nosso professor fundador, antigo diretor e grande
impulsionador do desenvolvimento e afirmação desta Escola no ensino da Medicina Dentária
em Portugal.
No discurso que proferi na sessão de abertura das Jornadas tive a oportunidade de falar
sobre a situação atual da Faculdade e os desafios que temos pela frente. Como todos
sabemos as nossas clínicas e os nossos laboratórios têm custos de funcionamento muito
elevados, quer pelo número elevado de colaboradores a que obrigam, docentes e não
docentes, quer com os equipamentos e consumíveis. A atual direção, a qual iniciou
recentemente o seu 4º ano de mandato, tem feito um esforço no sentido de preservar a
qualidade do ensino. Mesmo com grandes limitações orçamentais não tem havido cortes ao
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nível das despesas com as reparações dos equipamentos e na aquisição dos materiais para as
aulas. Por vezes verificam-se atrasos. Estes são resultado da burocracia que, como entidade
pública, somos obrigados a respeitar e das permanentes alterações legislativas que
modificam os procedimentos legais a cumprir. O número de docentes e o ratio docente /
estudante tem sido mantido, sabendo nós bem como esse facto é importante para a
qualidade do ensino. Tem aliás sido seguida uma política de estímulo à valorização do corpo
docente, através do doutoramento de vários dos assistentes convidados e pela da abertura
de concursos para professores de carreira. Também ao nível dos funcionários não docentes,
especialmente nas clínicas universitárias onde se têm verificado carências, têm sido abertos
concursos no sentido de a breve trecho as colmatar. O processo de informatização das
receções, uma necessidade há muito tempo sentida e necessária para melhorar o
atendimento dos nossos pacientes, estará concluído a tempo de iniciar o próximo ano letivo.
O futuro não se avizinha fácil. A fórmula de financiamento do ensino superior, que tanto nos
prejudica, vai-se manter e não temos perspetivas de conseguir, sem prejudicar seriamente a
qualidade do ensino, reduzir mais despesa. No entanto, os professores fundadores também
enfrentaram grandes dificuldades quando quiseram erguer esta Escola e conseguiram
ultrapassá-las. É, pois, com o sentido do dever ser nossa obrigação preservar e desenvolver a
obra por eles criada, que estamos aqui hoje.
Faço votos para que os atuais estudantes, que participaram em grande número nestas
Jornadas e que representam as novas gerações que hoje se estão a formar, mais qualificadas
e preparadas que as anteriores, venham, no futuro, a prosseguir na tarefa de manter esta
Faculdade como uma referência no ensino das Ciências da Saúde Oral.
Professor Doutor Luís Pires Lopes
Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa

Regulamento Geral de Proteção de Dados
O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em vigor a
partir de 25 de maio de 2018 e veio substituir a atual diretiva
comunitária e lei de proteção de dados pessoais. (Diretiva 95/46/CE)
O que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados? É um
regulamento que vêm orientar a proteção de pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
dos mesmos dados. É obrigatório cumprir as novas regras introduzidas no RGPD, pois o
incumprimento pode levar a coimas elevadas.
As organizações passam a ter novas responsabilidades quer do ponto de vista do seu
tratamento e utilização, quer do ponto de vista da proteção.
Com este regulamento os titulares de dados têm a obrigação de passar uma declaração de
consentimento às respetivas entidades para uma finalidade claramente definida.
Todos os dados recolhidos pelas entidades devem ser tratados de acordo com a finalidade
para que foram recolhidos.
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VOZ DOS DOCENTES E INVESTIGADORES

A Biblioteca

European Training Platform for Continuing
Professional Development of Dental Hygienists” –
EuHyDens

O que é uma
biblioteca? O
início de uma
obra de Jorge
Luis Borges,
grande escritor
argentino,
começa assim
“Desde el
primer Adán que vio la noche / Y el día y la figura de su mano,
/ Fabularon los hombres y fijaron / En piedra o en metal o en
pergamino / Cuanto ciñe la tierra o plasma el sueño. / Aquí está
su labor: la Biblioteca.” O poeta em poucos versos fixou o
significado de “biblioteca”: talvez o pináculo da obra humana, o
legado de várias gerações passadas para o presente, o orgulhoso
fruto do estudo e do sonho. O mesmo se pode dizer da nossa.
Esta faculdade tem o privilégio de possuir algo assim: um sítio
calmo, esteticamente agradável, onde os livros e as publicações
periódicas estão sempre disponíveis para serem consultados,
com mesas onde podemos trabalhar à vontade, tal como
computadores, utilíssimas ferramentas na pesquisa e na
elaboração de trabalhos. O saber nas diversas áreas da saúde
oral e nas disciplinas base dos três cursos encontram-se,
também, constantemente atualizados com a aquisição de novas
edições de livros clássicos, como por exemplo Molecular Cell
Biology da autoria de Lodish.
Gostaria, por último, de deixar uma nota de reconhecimento
ao notável trabalho empreendido pela equipa da Biblioteca da
FMDUL, sob a orientação da Doutora Luiza Baptista e com a
colaboração da Dra. Patrícia Torres, que se têm dedicado, nos
últimos anos, a tornar as teses de mestrado e de doutoramento
dos alunos da nossa instituição disponíveis para consulta online,
na plataforma do Repositório da Universidade de Lisboa, tarefa
que já está a colher proveitosos resultados: as teses têm sido
amplamente consultadas, em números exponenciais, por
estudantes e investigadores de países tão variados e distantes
como o Brasil, o Egipto e a Índia! Mais uma prova da excelência
do trabalho realizado na nossa faculdade e na nossa pátria.
De novo, voltamos às palavras do poeta, porque o
pensamento é como um anel, regressa ciclicamente ao seu
princípio: aqui está a Biblioteca.

João Almeida
1º ano Licenciatura de Medicina Dentária
Faculdade de Medicina Dentária
Universidade de Lisboa

A Faculdade de Medicina Dentária
da Universidade de Lisboa é
parceira no projeto Europeu
denominado de “European
Training Platform for Continuing
Professional Development of
Dental Hygienists” – EuHyDens
Este projeto desenvolvido no
âmbito da Call 2015 da UE - Cooperation for innovation and the
exchange of good practices e no campo de Strategic Partnerships
for vocational education and training tem a duração de 36 meses,
terminando no final de agosto de 2018, e pretende contribuir para
o:
•Desenvolvimento de um Espaço Europeu de Competências e
Qualificações;
•Desenvolvimento de uma Formação e Educação Profissional de
Alta Qualidade; e,
•Reforço da qualidade através da Mobilidade e Cooperação
Transfronteiriça.
O objetivo do EuHyDens é demonstrar a importância e o papel dos
higienistas orais na sociedade, melhorando as suas competências e
conhecimentos, para reforçar a posição de higienista oral,
incentivando as atividades de empreendedorismo e promover a
comunicação e a mobilidade entre os higienistas orais das várias
nações da UE.
A harmonização da formação de higienistas orais, como resultado
da implementação de uma Plataforma Europeia de Formação –
Formação e Educação Vocacional (ETP – VET European Training
Platform – Vocational Educational Trainning) unificada, irá resultar
no reconhecimento da profissão de higienista oral em todos os
estados membros da UE e contribuir fortemente para a mobilidade
dos higienistas orais e cooperação transfronteiriça entre as partes
interessadas.
Este projeto europeu possui diversos parceiros que contribuíram
para a sua formação e aprovação, são eles:
• Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa,
Portugal
• Karolisnka Institutet, Suécia
• Universitatea de Medicina si Farmace Victor Babede Timisoara,
Roménia
• European Dental Hygienists Federation, Espanha
• AFRA (Health Consulting), Roménia
• Praktikertjänst (Clínicas Dentárias) Suécia
• Universitatea de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' din
Bucuresti, Roménia
•Institute of Entrepreneurship Development IED, Grécia
Professor Doutor Henrique Soares Luís
Faculdade de Medicina Dentária
Universidade de Lisboa
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PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO INTERNACIONAL DA
BIBLIOTECA DA FMDUL

Assessing the economic value of academic libraries: a case
study in the University of Lisbon
Luiza Baptista Melo1, 2, Tatiana Sanches3,4
Gaspar Matos3, Patrícia Torres1,
1Faculdade de Medicina Dentária, Universidade de Lisboa,
Portugal
2Universidade de Évora - Centro Interdisciplinar de História,
Culturas e Sociedades, Portugal
3Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, Portugal
4ISPA – Instituto Universitário, Lisboa, Portugal
The assessment of academic libraries is an important
management issue of the services and of Library Advocacy.
Determining the monetary value of the services may be an
interesting element at a time when there are constraints on the
budgets of the institutions. The main aim of this paper is to
calculate the tangible value in monetary terms of certain services
of two libraries of the University of Lisbon. In this task we use six
statistical indicators: document loans, accesses to Internet;
accesses to computers, accesses to journals, training and
interlibrary loans. The method to calculate the monetary value
for a specialized quality service is to verify the current market
value of the service, ie., the current price of the service that can
be bought or sold in the free market (ISO16439:2014). According
to this investigation we calculate the monetary values for these
indicators. The cost-benefit value is also calculated, that is, the
return on investment, the relationship between the total
economic benefit of these indicators and the total resources
invested in the library according to these indicators.
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Ler+ no Superior
No passado dia 23 de abril de
2018 celebrou-se o Dia
Mundial do Livro e do Direito
do Autor, este dia ficou
marcado por uma nova
iniciativa do projeto por parte
do Plano Nacional de Leitura
“Ler+ no Superior.” Este
projeto com grande impacto
para a literacia nacional, tem
como finalidade a promoção
do desenvolvimento de
atividades para a aquisição de
conhecimento e uma melhor
e mais ativa intervenção na
sociedade, com o objetivo do
desenvolvimento de uma política integrada de promoção da
leitura, da escrita e das múltiplas literacias, nomeadamente a
científica e a digital.
“A nova etapa do Programa Nacional de Leitura para 2017-2027
(PNL 2027) deve apoiar e fomentar programas especialmente
vocacionados para favorecer a integração social através da leitura,
em diferentes suportes; a formação dos diferentes segmentos da
população - crianças, jovens e adultos; a inclusão de pessoas com
necessidades específicas; o desenvolvimento articulado de uma
cultura científica, literária e artística; e, ainda, o acesso ao saber e
à cultura com recurso às tecnologias de informação e
comunicação. No âmbito das suas atribuições, e no cumprimento
do Programa do Governo, compete às áreas das autarquias locais,
da cultura, da ciência, tecnologia e ensino superior e da educação,
o desenvolvimento de uma política integrada de promoção da
leitura e da escrita e das múltiplas literacias, nomeadamente, a
cultural, a científica e a digital. Para este fim, concorrem
diretamente o Programa de Promoção da Leitura, a Rede de
Centros de Ciência Viva, a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, a
Rede de Bibliotecas Escolares e as bibliotecas das instituições do
ensino superior.”(PNL 2027, 2018).
No âmbito desta política, a Biblioteca da FMDUL vai criar o Clube
de Leitura, no ano letivo de 2018/2019 para promover e motivar a
leitura e a escrita quer científica quer criativa entre docentes,
estudantes, investigadores e funcionários. Em breve, divulgaremos
as várias iniciativas.
Portugal, XXI Governo Constitucional, PNL 2027, Apresentação [Em linha].
Disponível em:
<http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/index.php?s=diretorio&pid=97&ppid=
96>. Consultado em 06 jun. 2018.
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