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Introdução

O presente relatório visa sumariar as iniciativas levadas a cabo pelo Conselho de Gestão da
Faculdade, nomeadamente, nos setores académicos, recursos humanos, financeiros,
biblioteca, relações externas e serviços ténicos e informáticos, bem como as atividades
realizadas pelas Clínicas Universitárias, durante o período compreendido entre 1 de laneiro
e 31 de dezembro de 2015.

Os responsáveis pelos órgàos de governo da Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade de Lisboa (FMDUL) em 2015 foram:

Conselho de Escola: Professor Doutor António Vasconcelos Tavares (Presidente)

Diretor: Professor Doutor Luis Pires Lopes

Vice-Diretor: Professor Doutor Jaime de Portugal

Diretora Executiva: Mestre Cristina Fernandes

de 01 de janeiro a 7setembro

Diretor Executivo: Licenciado José Filipe Silva Sousa

de 7setembro a 31 de dezembro

Conselho Científico:

Professor Doutor Mário Bernando(Presidente)

Professor Doutor Jaime de Portugal (Vice-Presidente)

Conselho Pedagógico:

Professora Doutora Paula Marques (Presidente)

Professor Doutor Jaime de Portugal (Vice-Presidente)

Conselho de Gestão:

Professor Doutor Luis Pires Lopes (Presidente)

Professor Doutor Jaime de Portugal (Vogal)

Mestre Cristina Fernandes (Vogal) de 01 de janeiro a 7setembro;

Licenciado José Filipe Sousa - (Diretor Executivo) de 7setembro a 31 de dezembro
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Quando o atual Conselho de Gestão tomou posse, em novembro de 2014, vários desafios
se colocavam à Faculdade:

Situação financeira

Com o encerramento definitivo da Clínica Externa, em outubro de 2014, uma fonte
importante de criação de receitas próprias deixou de existir. Não havendo uma contabilidade
analítica, não existia o conhecimento preciso sobre o resultado líquido entre receitas e
despesas resultantes da atividade desta Clínica. A FMD tinha transitado para o ano de 2015,
com faturas por pagar e compromissos assumidos relativos ao ano de 2014, no valor de
cerca de 54.000€, sendo o saldo transitado de 63.080€.

Durante o ano de 2015 foi feita uma forte contenção de despesas a nível de salários. Sairam
10 funcionários não docentes e diminuiu-se muito significativamente as verbas destinadas a ri
suplementos e horas extraordinárias. Em contrapartida, por terem concluído os seus
doutoramentos, 5 assistentes transitaram para a categoria de professor auxiliar e 3
assistentes convidados a tempo parcial para a de professor auxiliar convidado, o que
aumentou os custos com os salários destes.

No sentido de aumentar a atividade clínica e, por esta via, as receitas próprias, foi criado
um curso de especialização em Clínica Integrada com a duração de um ano. Com o objetivo
de estender a atividade clínica dos estudantes foi instituída uma Clínica de Verão com a
duração de 6 semanas. De modo a reduzir as despesas com trabalhos laboratoriais
realizados fora da Faculdade o 3° ano da licenciatura em Prótese Dentária passou a
executar uma parte significativa desses trabalhos.

A FMD transitou para o ano de 2016, com faturas por pagar e compromissos assumidos
relativos ao ano de 2015, no valor de 138.034,02€, sendo o saldo a transitar de 109.983€.
Este resultado significou uma degradação da situação financeira da Faculdade que deve ser
motivo de preocupação.

o
Entrega do Edifício da Formação Profissional ao IGOT

Em janeiro de 2015 este edifício foi totalmente desocupado e entregue devoluto para que se
realizassem as obras para instalação do IGOT. Temporariamente, enquanto os novos
laboratórios de prótese dentária não estavam concluídos, as aulas tiveram lugar no edifício
da medicina dentária em laboratórios parcialmente adaptados. Em setembro de 2015 as
aulas já se iniciaram nas novas instalações, tendo a FMD procedido à renovação de todas
as bancadas de trabalho e, através de patrocínios, à instalação de novos equipamentos.
Atualmente está-se em processo de aquisição de um sistema de AVAC para estas novas
instalações.

A Biblioteca foi igualmente instalada num novo espaço totalmente renovado, tendo as obras
sido suportadas pela Reitoria no âmbito do protocolo de entendimento entre a FMD e a
Reitoria.
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Funcionários com Contrato a Termo Certo

Na sequência de se ter detetado a existência de 15 funcionárias na situação de contrata a
tempo certo, todos eles nulos par se ter excedido o prazo de vigência dos mesmos, as
mesmos foram cessadas por este Conselho de Gestão. Dez funcionários intentaram
providências cautelares contra esta decisão, estando os mesmos atualmente ao serviço a
aguardar o desfecho da ação principal. Os concursos para as 7 vagas entretanto abertos
para as funções exercidas por estes funcionários foram concluidos no inicio de 2016, tendo
sido admitidos 6 dos 10 trabalhadores com contratos nulos. Ficará por resolver em tribunal a
situação relativa aos outros 4 trabalhadores que não aceitaram a via da abertura de
concurso.

Funcionários a Recibo Verde

A Clínica Externa funcionava com clínicos contratados em regime de profissão liberal,
contando igualmente com pessoal auxiliar, assistentes dentárias, rececionistas, técnicos de
radiologia, todos a recibo verde. Estes últimos contabilizavam cerca de 20 profissionais.
Quatro destes colocaram a FMD em tribunal e exigiram uma indemnização por
despedimento ilegal. A quantia indemnizatória requerida atinge os 100.000€, estando todos
os processos para julgamento. Destes, 3 apresentam grande fragilidade na sua
fundamentação, senda expectável a FMD não vir a ser condenada.

Relatório do Tribunal de Contas relativo aos anos de 2008 a 2012

A nomeação da atual Conselho de Gestão ocorreu em novembro de 2014, pouco tempo
após a divulgação do relatório do Tribunal de Contas que auditou a gestão da Faculdade no
período de 2008 a 1012. Este concluiu sobre a existência de vãrias irregularidades, tendo a
Relatório expresso uma série de recomendações. Relativamente a estas importa fazer o
ponto da situação:

1. Concluir a implementação do sistema de contabilidade analítica, tendo em vista,
designadamente, a apuramento rigoroso dos custos e proveitos relativos à Clínica
Externa.

A Clínica Externa foi encerrada pelo anterior Conselho de Gestão, existindo a intenção de
no futuro implementar uma contabilidade analítica que permita calcular o custo por
estudante / curso, estudante / unidade curricular.

2. Cumprir de forma integral o POCE e as Instruções do Tribunal de Contas, no que
respeita à escrituração e elaboração das demonstrações financeiras e à instrução do
processo de prestação de contas.
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Procedimento impiementado.

3. Elaborar um manual de procedimentos de controlo interno aplicável, entre outras,
nas seguintes áreas: Organização Gera4 Disponibilidades/Tesouraria, Receita,
Aquisição de bens e serviços, Património/Imobilizado, Existências e PessoaL

Os manuais estão elaborados.

4. Assegurar que as atas do Conselho de Gestão contenham os assuntos apreciados,
as deliberações tomadas e a indicação do sentido de voto dos presentes.

Recomendação implementada.

O
5. Implementar um sistema informatizado de registo da correspondência, de forma a
promover a eficiência da gestão da informação.

Aguardamos que os serviços de informática da Reitoria nos disponibilizem o sistema de
registo da correspondência — Sistema DOT.

6. Elaborar o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e infrações conexas e
respetivos relatórios de acompanhamento, bem como proceder à elaboração do
balanço social e correspondente inclusão no relatório de atividades.

O documento com o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e infrações conexas está
concluído e aprovado.

7. Diligenciar no sentido da interligação das aplicações informáticas de suporte ao
registo e cobrança da receita própria da Faculdade com o sistema de contabilidade, O
assegurando a existência de pontos de controlo.

Aguarda-se que o novo sistema de contabilidade da Universidade de Lisboa seja
implementado.

8. Cumprir as disposições legais relativas à contratação de pessoal em regime de
prestação de serviços.

Recomendação implementada.

9. Observar as regras da contratação pública relativas à locação e/ou aquisição de
bens e serviços e nos contratos de concessão por si celebrados assegurar que o
pagamento de despesas com consumos de água, gás, eletricidade e telefone seja da
responsabilidade do concessionário.

Relatório de Gestão 2015 póg6



1 1 i VDflA
1 1 L ÜUUh

á’

Faculdade de Medicina Dentária

Foram instalados contadores de eletricidade, água e gaz no refeitório e não foi renovado o
contrato com o anterior concessionário do espaço, a UNISELF.

10. Cessar a atribuição de suplementos remuneratórios desconformes com a le4 bem
como o abono relativo à equiparação do cargo de Secretário Coordenador

O anterior Conselho de Gestão cessou o pagamento dos suplementos remuneratórios.

A atual Diretora Executiva não está equiparada a cargo de direção superior de 2° grau.

11. Prosseguir as diligências encetadas no sentido da cobrança dos valores em
dívida de alunos e de utentes das Clínicas.

Foi feito um levantamento de todas as dívidas referentes a propinas, clientes do auditório e
pacientes das clínicas. As dividas não saldadas foram enviadas para a Autoridade Tributária
e Aduaneira

12. Elaborar reconciliações mensais de contas correntes de clientes, fornecedores e
outros devedores e credores de forma a garantir um controlo das transações e
respetivos saldos.

Recomendação implementada.

13. Instituir mecanismos de controlo nas aquisições de bens e serviços aos
laboratórios, assegurando designadamente o cruzamento direto entre as guias
emitidas e a correspondente faturação, bem como o controlo das autorizações de
pagamentos.

Recomendação implementada

14. Implementar procedimentos de acompanhamento e controlo dos
contratos/protocolos celebrados pela Faculdade, bem como proceder à organização
dos arquivos documentais, garantindo que estejam completos, atualizados e de fácil
consulta.

Recomendação implementada.

Durante o período de vigência deste Conselho de Gestão foram sendo dadas respostas ao
Tribunal de Contas. Na sequência da sua última missiva a FMD iniciou o processo referente
ao pedido de reposição dos suplementos indevidamente recebidos por 4 funcionários e à
equiparação para efeitos remuneratórios ao antigo Secretário-Coordenador.
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Caraterização da FMDUL

A FMDUL, pessoa coletiva de direito público, é uma unidade orgânica da Universidade de
Lisboa, detendo autonomia cultural, científica e pedagógica, bem como autonomia
administrativa e financeira.

A FMDUL teve origem na Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa, criada a 6 de
junho de 1975. Esta foi a primeira instituição de ensino médico-dentário de nível universitário
fundada em Portugal, tendo depois sido integrada na Universidade de Lisboa por
deliberação do Senado Universitário de 1 de fevereiro de 1991.

A Faculdade valoriza o desenvolvimento do ensino e da investigação de excelência e a
aprendizagem ao longo da vida, designadamente através de cursos de aperfeiçoamento, de (3
especialização e de outras formações pós-graduadas, a par das formações de base
conferentes de grau.

A sua oferta formativa atual consiste em dois cursos de licenciatura, Higiene Oral e Prótese
Dentária, um curso de mestrado integrado, Medicina Dentária, e dois cursos de
doutoramento, Medicina Dentária e Ciências e Tecnologias da Saúde. Como cursos de pós-
graduação, não conferentes de grau, ministra 6 cursos de especialização com a duração de
três anos e 180 ECTS em: Periodontologia, Ortodontia, Prostodontia, Implantologia,
Endodontia e Odontopediatria. Organiza ainda cursos com a duração de um ano como é o
caso do Curso Pós-Graduado em Clínica Integrada, dos Cursos Pós-Graduados em
Metodologias de Ensino nas várias especialidades Médico-Dentárias e o Curso b-Iearning
de Endodontia, assim como cursos de aperfeiçoamento de curta duração.

A FMDUL conta com 611 estudantes inscritos nos seus diferentes cursos de pré e pós
gradução, encontrando-se os mesmos assim distribuídos: Higiene Oral (141); Prótese
Dentária (127); Medicina Dentária (302); doutoramento (19). Nos cursos de pós-graduação,
não conferentes de grau, tem 46 estudantes inscritos. E)
O corpo docente da FMDUL é composto por 35 docentes de carreira, dos quais só um está
em exclusividade, sendo 7 professores catedráticos, 6 professores associados, 3 deles com
agregação, 17 professores auxiliares e 5 assistentes. Como convidados a tempo parcial, a
FMDUL conta com 7 professores auxiliares e 86 assistentes. Na globalidade a FMDUL tem
128 docentes, que correspondem a 64 ETI’s.

A FMDUL tem ao seu serviço 58 funcionários técnico/administrativos. Destes, 37 dão apoio
direto ao funcionamento das clínicas universitárias. Nestas trabalha uma técnica superior
médica dentista, 3 higienistas orais, 2 enfermeiras, 16 assistentes dentárias, 4 rececionistas
e 2 técnicos especialistas de prótese dentária. Os serviços de apoio técnicos são
constituídos por 5 funcionários, existindo ainda 1 técnico de informática. Os restantes
funcionários estão distribuídos pelos serviços de secretaria, contabilidade, tesouraria,
recursos humanos, aquisições e património, audiovisuais, biblioteca, etc.

9’
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A FMDUL localiza-se no campus da cidade universitária e está instalada em dois edifícios
relativamente recentes. O edifício da “torre” tem salas de aulas, laboratórios de ensino, a
biblioteca, a reprografia, a sala dos Conselhos, gabinetes de docentes e gabinetes
adminïstrativos. O edifício principal tem salas de aulas, duas clínicas universitárias, a clínica
de pacientes com necessidades especiais, o bloco operatório, o laboratório de ensino pré-
clínico, os laboratórios de ensino da prótese dentária, laboratórios de investigação, serviços
técnicos, armazém, cafetaria, etc. A Faculdade tem ainda um grande auditório com a lotação
de 900 lugares.

Objetivos Estratégicos para 2015

A Faculdade acompanhou a Universidade no desenvolvimento do seu Programa
Estratégico, nomeadamente através da promoção de uma abertura à sociedade e de uma
política ativa de transferência de conhecimento e de inovação tecnológica. Nesse sentido,
foi desenvolvido uma série de ações durante o ano de 2015 com vista a melhorar os
serviços que presta à comunidade, nomeadamente na consolidação da oferta formativa e no
aumento da qualidade da investigação realizada, criando assim condições para o
acolhimento de um maior número de estudantes e investigadores, nacionais e
internacionais.

Descrição das principais atividades desenvolvidas

• Promoção de relações privilegiadas com instituições de referência, nacionais e
estrangeiras, procurando atrair os melhores estudantes, professores e investigadores;

• Criação de novos cursos de pós-graduação e cursos de formação continuada de modo a
ir ao encontro das necessidades de atualização e aprofundamento de conhecimentos
por parte dos profissionais de saúde oral;

• Expandir a oferta formativa em língua inglesa, nomeadamente nos cursos ministrados
em b-Iearning;

• Estabelecimento de protocolos e parcerias com a industria de modo a financiar ações de
formação e a investigação realizada na Faculdade;

• Implementação de uma política de garantia de qualidade de modo a assegurar as
melhores práticas no ensino, na prestação de cuidados de saúde, no atendimento aos
pacientes, na relação com os estudantes e ao nível dos serviços da Faculdade;

• Conclusão do processo de avaliação dos diferentes cursos conferentes de grau a ser
realizada pela A3ES

Relatório de Gestão 2015 pág.9
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• Criação de regulamentos que ordenem o funcionamento das clínicas universitárias e dos
serviços da Faculdade;

• Implementação de novos sistemas de informação, integrados com os da Universidade,
que melhorem a eficiência da gestão académica, financeira e de recursos humanos;

• Comemoração dos 40 anos da criação da Faculdade.

Área Académica

Nos Serviços Académicos foi continuada a implementação de novos mecanismos e
instrumentos de gestão, tendo em conta as necessidades e expectativas dos alunos da Ç)
Faculdade de Medicina Dentária. Deste modo, procurou-se aumentar a eficácia e eficiência
do serviço prestado, dando assim cumprimento a um dos objectivos estratégicos da
Faculdade para 2015: a modernização da gestão. Também se deu continuação a um
repensar dos processos e instrumentos utilizados para a prossecução dos objectivos e
missão dos Serviços Académicos, desenvolvendo formas de racionalização e optimização
dos recursos existentes.

É de salientar que foi implementado no inicio do ano letivo 2015/16 o sistema
FénixEdu@ULisboa. Este tem por objetivo promover a coesão institucional na Universidade
de Lisboa e a sua modernização administrativa, recorrendo a ferramentas de gestão
modernas, com vista à criação de um Balcão Único.

No ano letivo 2014/2015 e 2015/16 foram ministrados os seguintes cursos:

Doutoramentos:

Medicina Dentária

Ciências e Tecnologias da Saúde

Especializações:

Periodontologia

Prostodontia

Ortodontia

Endodontia

Implantologia

Odontopediatria

Relatório de Gestão 2015 pág. 10



U A[ISDOR /J_d

Faculdade de Medicina Dentária

B-Learning em Endodontia

Clínica Integrada

Mestrado Integrado:

Medicina Dentária

Licenciaturas:

Higiene Oral

Prótese Dentária

No ano de 2015 foi criada uma nova pós-graduação de índole clínica, com a duração de 1
ano. Nos cursos conferentes de grau, licenciatura, mestrado integrado e doutoramento,
houve uma ligeira diminuição no número de estudantes. Em contrapartida, nos cursos não
conferentes de grau verificou-se uma pequena diminuição de estudantes inscritos. No global
a FMD tem atualmente 636 estudantes inscritos em cursos conferentes de grau e 46
inscritos em cursos não conferentes de grau. Importa referir que estes últimos, na sua
maioria, são cursos clínicos de especialização que habilitam os seus estudantes a obterem
o titulo de especialista pela Ordem dos Médicos Dentistas. Estão estruturados de acordo
com as diretivas Europeias em formações de 3 anos a tempo completo, obrigando a maiores
ratios docente / estudante e a qualificações muito exigentes do corpo docente a ele
dedicados.

Foi ainda criado a Clínica de Verão 2015, com duração de seis semanas, com o objetivo de
permitir aos estudantes da Faculdade o prolongamento da sua atividade clínica, para além
do período normal de aulas, de modo a completarem os minimos obrigatórios ou os
tratamentos que ainda estivessem a decorrer nos seus pacientes. Nesta ação inscreveram-
se 31 alunos.

Alunos inscritos

___________________________________

201312014 201412015 201512016

Periodontologia ( E) 4 4

Pós — Prostodontia ( E) 4 4
GRADU Ortodontia ( E) 5 4
AÇÃO E
DOUTO Endodontia ( E) 6 6

RAMEN Implantologia ( E) 4 4
TOS Odontopediatria (E) 4 4 8

B-Learning Endodontia (E) 5 5 10
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Mestrado Integrado

No ano letivo de 2014/2015 encontravam-se 271 alunos a frequentar o Mestrado Integrado
em Medicina Dentária. No ano letivo 201 5/2016 este número aumentou para 285.

Licenciaturas Higiene Oral e Prótese Dentária

O

No ano letivo de 2014/2015 encontravam-se 279
Higiene Oral e Prótese Dentária e no ano letivo
frequentar as mesmas licenciaturas.

alunos a frequentar as licenciaturas em
2015/2016, encontram-se 265 alunos a

w LI8DOA
—/

Faculdade de Medicina Dentária

Metodologias Ensino (E) 19 17

Clinica Integrada

Medicina Dentária CD) 22 22 16

Ciências Tecnologias Saúde ( D) 7 8

Subtotal 80 78 61

1°Ano 65 69
CD

5. 2?Ano 48 64 71

3? Ano 62 51 52
E. MD
S 4.° Ano 38 48 38
.

‘ 5.°Ano 46 39o
o

Subtotal 259 271 285

48PAno 59 55
2? Ano 48 50tIO
3? Ano 45 48 36

.

Subtotal 152 151 141
.

o 1°Ano 42 47

2? Ano 46 39PD
3? Ano 31 42

Subtotal 119 128 124

TOTAL 610 628 611

CI

_____________

201312014 201412015 201512016

PAno 65 69

2? Ano 48 64 71

Mestrado Medicina
30 Ano 62 51 52

Integrado Dentária 4.° Ano 38 48 38

5.°Ano 46 39
1 • 1[ IM total 259 j 271 285
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201312014 201412015

1°Ano 59 55 48

2°Ano 48 50 57
Higiene Oral

3.°Ano 45 46 36

Subtotal 152 151 141
Licenciaturas

1°Ano 42 47 47

Prótese 2.’ Ano 46 39 33

Dentária 3.’ Ano 31 42 44

Subtotal 119 128 124

Pós-Graduações, Mestrados e Doutoramentos

No ano letivo 2014/2015, encontravam-se 78 alunos a frequentar os cursos de pós-
graduação, mestrados e doutoramentos e em 2015/2016 o número de alunos era de 65.

201312014 201412015 201512016

Periodontologia ( E) 4 4 4

Prostodontia ( E) 4 4 4

Ortodontia ( E) 5 4 4

Endodontia(E) 6 6 4

Implantologia ( E) 4 4 4

Ensino Pôs- Odontopediatria ( E) 4 4 4

Graduado B-Learning Endodontia ( E ) 5 5 8

Metodologias Ensino ( E) 19 17 10

Clínica Integrada de MD 4

Medicina Dentária (D) 22 22 16

Ciências Tecnologias Saúde ( D) 7 8 3

Subtotal 80 78 65
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Total de inscrições anuladas em 2014/2015 e 201512016

Nos últimos anos tem-se verificado um número elevado de alunos que anularam a sua
matricula. No anterior Regulamento de Propinas da Universidade de Lisboa os alunos
podiam anular a matrícula até ao dia 31 de janeiro, ficando isentos de pagamento das
restantes prestações da propina. No entanto, no novo Regulamento, a autorização passou a
ser da competência do Diretor e, caso o aluno anule a matricula, este continua obrigado ao
pagamento das prestações em falta. Esta medida traduziu-se numa diminuição drástica do
número de anulações, para menos de metade em relação ao ano letivo anterior, e cerca de
menos 75% em relação ao ano letivo 201 3/1 4.

Acreditação dos Cursos Conferentes de Grau pela A3ES

Atualmente estão em processo de acreditação os 5 cursos conferentes de grau ministrados
na Faculdade, Licenciatura em Higiene Oral, Licenciatura em Prótese Dentária, Mestrado
Integrado em Medicina Dentária, Doutoramento em Medicina Dentária, Doutoramento em
Ciências e Tecnologias da Saúde. Em 2015 foi criado um Gabinete de Garantia da
Qualidade que, em articulação com o Conselho Cientifico e as Comissões Coordenadoras
dos cursos, organizou todo o processo submetido à A3ES. A visita que a Comissão de
Avaliação Externa fará à Faculdade, previsivelmente no 2° semestre do presente ano, está
em preparação.

A FMDUL tem um número relativamente significativo de funcionários adstritos ao
funcionamento das clínicas universitárias, que são fundamentais para o ensino ministrado
na instituição. Pelo que, embora existam severas restrições orçamentais, não é
aconselhável a sua redução. O facto de se pretender aumentar a atividade clínica, com a
criação de novos cursos de pós-graduação, obriga mesmo a uma maior disponibilidade
destes para tarefas acrescidas.

o
2013114 2014115 2015116

Mestrado Integrado em Medicina Dentária 72 36 18

Licenciatura Higiene Oral 31 18 4

Licenciatura Prótese Dentária 12 11 7

• 115 65 29

o

Área de Recursos Humanos
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Atendendo à necessidade absoluta de redução da massa salarial, a FMDUL procurou
durante o ano de 2015 dispensar, por aposentação ou por mobilidade interna, os
funcionários adstritos a outros serviços que não fossem absolutamente imprescindíveis ao
seu bom funcionamento.

A FMDUL continua a investir na formação dos seus funcionários técnicos/administrativos
assim como nos mecanismos e instrumentos de gestão, procurando deste modo aumentar a
eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Quanto ao corpo docente, a atual relação docente/estudante da FMDUL é de 1 para 9,3, o
que atendendo a componente eminentemente prática dos cursos aqui ministrados, é de todo
desejável a sua não redução. Ainda para mais existindo a a necessidade de aumentar a
oferta formativa ao nível do ensino pós-graduado, ainda mais exigente quanto à
necessidade de acompanhamento dos estudantes por parte dos docentes, não se considera
como desejável a sua redução.

Em relação às qualificações do corpo docente, sendo a percentagem atual de doutorados
ainda insatisfatória, 23% do conjunto dos docentes e 42% dos ETI’s verificou-se uma
melhoria no ano de 2015 com mais 6 assistentes de carreira a concluírem o seu
doutoramento.

Pessoal Docente

Em 2015, todos os docentes que anteriormente lecionavam na licenciatura em prótese
dentária em regime de prestação de serviços foram contratados como assistentes
convidados a tempo parcial, tendo-se verificado um acréscimo no total dos docentes da
Faculdade.

Na tabela seguinte podemos verificar a distribuição do pessoal
Medicina Dentária por categoria, sendo este constituído por 128
a 64,53 ETIs.

[J

docente da Faculdade de
docentes, correspondendo

Categoria N.° Total*

Prof. Catedrático 7

Prof. Catedrático Convidado O

Prof. Associado c/ Agregação 3

Prof. Associado 3

Prof, Auxiliar 17

Proí. Auxiliar Convidado 7

Assistente 5

Assistente Convidado 06

TOTAL DOCENTES 128
___

Relatório de Gestão 2015 pág. 15



U LISBOA
Y-;

1’

Faculdade de Medicina Dentária

* Dados referentes a 31/12/2015

Pessoal Não-Docente

O Pessoal Não Docente desta Faculdade apresenta-se como a seguir se transcreve:

Durante este período verificou-se uma redução muito significativa de funcionários não
docentes, tendo saido por aposentação ou por mobilidade 10 colaboradores.

Como forma de melhorar o desenvolvimento das atividades pós-graduadas e de
investigação da Faculdade, em 2015 foram abertas três Bolsas de Gestão da Ciência e
Tecnologia para as áreas dos serviços académicos, para o aprovisionamento e para o
Gabinete de Garantia da Qualidade, contando assim com o reforço de três elementos
qualificados em áreas específicas.

Assim, e perante a situação atual, a Faculdade necessita de alargar o seu quadro com
funcionários mais especializados. Caso tal não aconteça, tanto as ações em que a
Faculdade se encontra envolvida como as que pretende desenvolver poderão ser
inviabilizadas.

CI

Pessoal Não Docente: 2014 201 5*

Dirigente 1 1

Técnico Superior 5 6

Informática 2 1

Técnico Diagnóstico e Terapêutica (TDT) 6 5

Enfermagem 2 2

Coordenador Técnico 2 2

Assistente Técnico 33 27

Assistente Operacional 17 13

Total 68 58

*Dados referentes a 31/12/2015

o
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Biblioteca

A Biblioteca da então designada Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa foi
instalada e entrou em funcionamento em 1977, ano em que foram inauguradas as suas
primeiras instalações. A primeira Bibliotecária foi a grande responsável pela organização e
desenvolvimento da Biblioteca, O seu acervo em livros e revistas científicas foi tendo ao
longo dos anos um incremento assinalável, fruto de várias doações das quais o Projeto
Hope foi o mais importante, tendo-se tornado uma referência em Portugal na área da
Medicina Dentária. Na última década, em consequência dos fortes constrangimentos
orçamentais que tiveram grande impacto na nossa Faculdade, não foram realizados os
investimentos necessários na Biblioteca, tendo esta sofrida alguma estagnação. Como
consequência da perda do edifício da Formação Profissional, em 2014, chegou a estar
instalada num espaço muito exíguo e pouco digno. Os seus funcionários, uma técnica
superior e duas assistentes técnicas, foram saindo gradualmente, tendo-se chegado á
necessidade de a encerrar provisoriamente durante um breve período em 2015. No dia 27
de maio de 2015, data em que se comemoraram os 40 anos da Faculdade, foram
inauguradas as novas instalações da Biblioteca. A esta foi atribuido o nome do Prof. Doutor
António Vasconcelos Tavares, docente da Faculdade desde o seu início, antigo Diretor e
personalidade de grande relevo da Medicina Dentária Portuguesa. No final de 2015 entrou
ao serviço uma nova bibliotecária, possuidora de um curriculum notável. Além de uma
grande experiência profissional é possuidora de um mestrado e de um doutoramento na
área das Ciências da Informação e Documentação.

Importa referir que, se a Biblioteca hoje já está melhor, muito ainda há por fazer. Além das
revistas que estão atualmente disponíveis por assinatura e na B-On, é necessário proceder
à aquisição de novas publicações para acesso via on-line. Os livros disponíveis, a grande
maioria de edições já antigas, deverão também ser gradualmente atualizados.

Finalmente, assumimos que espaços para estudo que atualmente estão disponíveis para os
nossos estudantes não são os melhores. No sentido de corrigir essa situação está projetada
a criação de gabinetes, com melhores condições de conforto, para o corredor onde hoje
estão espalhadas as mesas de estudo.

Relações Externas

O Gabinete de Relações Externas da FMDUL (GRE-FMDUL) foi criado por Despacho do
Diretor 13/201 5, de 17 de março e foram nomeados os seguintes membros:

Prof. Doutor António Manuel Pinto Ginjeira, Presidente

Mestre Joana Godinho Almeida Neves Silva, Vogal

Licenciada, Helena Maria Leiria de Matos, Vogal
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Programas de Mobilidade Internacional

Este gabinete desenvolve as suas atividades no âmbito principal das mobilidades
internacionais e da promoção de eventos e atividades de divulgação da FMDUL.

No que diz respeito às mobilidades internacionais a sua ação desenvolve-se através da
coordenação e apoio das atividades de cooperação internacional, acompanhando as
necessidades de docentes, investigadores, funcionários e alunos no seu relacionamento
internacional. Compete ao gabinete a disponibilização de informação atualizada sobre os
programas de mobilidade e assegurar a orientação de quem pretenda efetuar um período de
mobilidade em Universidades parceiras, bem como organizar todo o processo de bolsas de
mobilidade no âmbito do Programa Erasmus +. Compete ainda ao gabinete a
responsabilidade por todos os procedimentos administrativos relativos aos alunos
estrangeiros em mobilidade na FMDUL.

Relativamente às mobilidades do Programa Erasmus + o número de participantes encontra-
se descrito nas seguintes Tabelas (Tabela 1, 2 e 3):

Tabela 1. Alunos Incoming — Alunos que através dos Acordos Bilaterais Erasmus
estabelecidos efetuaram a sua mobilidade na FMDUL, por um período de 3 meses:

Escolas de origem

6

Fotal 8

Tabela 2. Alunos Outgoing—Alunos da FMDUL que efetuaram a sua mobilidade no âmbito
dos Acordos Bilaterais Erasmus estabelecidos, por um período de 3 meses:

Erasmus Erasmus
Pais Erasmus Estudos Erasmus Estágios

Estudos Estàgios

Paises Baixos 2 O
Hogeschool lnholland

Amsterdam

Suécia 3 O Karolinska lnstitutet -

Dinamarca 1 O
University of
Copenhagen

Bélgica O 2
- Université Catholique

de Louvam

Sub-Total 6 2

o
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2

Escolas de acolhimento

rotal 7

Tabela 3. Docentes Outgoing — Docentes da FMDUL que efetuaram a sua mobilidade no
âmbito dos Acordos Bilaterais Erasmus estabelecidos, por um período de 1 semana:

Pais N° docentes Escola de acolhimento

, Klaipeda State University of
Lituania 2

Applied Sciences

rotal 2

Ê de salientar que a área científica de Higiene Oral, em 2015, candidatou-se, com outras
instituições da União Europeia, a um projeto ERASMUS +, Projeto EUHYDENS — European
Training Platform for Continuing Professional Devolopment of Dental Hygienist, ao qual o
Karolinska lnstitutet é a entidade principal do projeto.

Ligação à Sociedade

A outra vertente do GRE-FMDUL concentra-se na organização da participação da FMDUL
em eventos e atividades de divulgação e informação da Faculdade. Durante o ano de 2015
esta esteve envolvida em ações e atividades como o Dia Aberto para os Maiores de 23
anos, a Futurália, o Verão na ULisboa, a Festa de Natal com as Pessoas Sem Abrigo da
Comunidade Vida e Paz. Em 2015 organizou ainda as 29 Jornadas de Medicina Oral que
incluiram as Comemorações dos 40 anos da FMDUL, e as XXVII Jornadas Ibéricas de
Professores Universitários de Prótese Estomatológica.

Erasmus Erasmus
Pais Erasmus estudos Erasmus Estágios

estudos Estágios

Bélgica O 2
. Université Catholique

de Louvam

Suécia 4 O Karolmnska lnstitutet -

Finlândia 1 O
Turku University of
Applied Sciences -
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Em 2015, foram estabelecidos novos protocolos e renovados outros entre os quais
destacamos:

o

Protocolos estabelecidos

Faculdade de Medicina Dentária

Fornecedor Âmbito Data de celebraçãoNigência

United Dental Limited Fornecimento de formação pós- 11 dezembro 2014 / 2 anos
graduada a médicos dentistas

EAO — European Association for Programa educacional Abril 2015 / -

Osseointegration

Caixa Geral de Depósitos Cooperação consubstanciada em 1 agosto 2014 / 5 anos
apoios financeiros e não financeiros

Ivoclar Vivadent Realização do estudo: “Evaluation of a 04 dezembro 2015/ -

metal salt based dental etchant by
microtensile bond strength and SEM”

Ivoclar Vivadent Realização do estudo: 26 janeiro 2015 / -

“Ultramorphological study of the
interface Dentin — Basic Filling as a
function of saliva contamination and
the usage of an adhesive system”

lvoclar Vivadent Realização do estudo: “Comparison of 22 setembro 2014 / -

the efflcacy and quality of life of two
bleaching products with low and high
hydrogen peroxides concentration”

Ivoclar Vivadent Instalação do Laboratório ICDE — 1 julho2011 / 5 anos
Ivoclar Vivadent

Nobel Biocare Portugal Apoio á realização de ações de 29 maio 2015 / 3 anos
formação para os alunos dos cursos
de Prótese Dentária e de Medicina
Dentária

ARS Algarve Estágio do curso de Licenciatura em 28 janeiro 2016 / 1 ano
Higiene Oral

ARS Alentejo Estágio do curso de Licenciatura em 16fevereiro2016? 1 ano
Higiene Oral

ARS Centro Estágio do curso de Licenciatura em 10 março 2015 / 1 ano
Higiene Oral

Associação Portuguesa de Esclerose Protocolo de cooperação através do 27 janeiro 2015 / 1 ano
Lateral Aniiotrófica acesso ás consultas da FMDUL

CERCIOEIRAS Estágio do curso de Licenciatura em 26 março 2015/2 anos
Higiene Oral
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Instituto Politécnico de Portalegre Acordo de associação para atribuição 24 fevereiro / -

do titulo de Especialista

Comissão para a Dissuasão da Estágio do curso de Licenciatura em 25 março 2015 / 1 ano
Toxicodependéncia Higiene Oral

Faculdade de Farmácia da Exames laboratoriais decorrentes da 4maio2015? 1 ano
Universidade de Lisboa exposição acidental a fluidos

biológicos

Auditório

O auditório continua a assumir um papel importante como fonte de receita para a Faculdade.
A sua atividade tem vindo a ser suportada essencialmente pela colaboração de
colaboradores internos que adicionam às suas competências o apoio técnico na produção e
realização dos eventos realizados no auditório, a qual tem sido reconhecida como
imprescindível para a satisfação dos clientes do mesmo.

No ano de 2015, embora a atividade tenha sido equivalente ao ano anterior, com 32
contratos, excluindo a faturação das reuniões de formação da Ordem dos Contabilistas
Certificados, o valor total de faturação desceu ligeiramente, 180.078,15 € (valor com IVA)
(mapa resumo em anexo).
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A atividade do auditório continuou a ser afetada pela crise económica. Talvez associado a
este facto tem vindo a alterar-se progressivamente o perfil das entidades clientes do
auditório, com um aumento da procura por entidades institucionais em detrimento de
empresas privadas, facto que tem impacto significativo no volume da faturação.

As despesas afetas aos eventos do auditório foram exclusivamente as necessárias e
imprescindiveis para a sua atividade. Relativamente à limpeza, o espaço deixou de ter em
exclusivo a empregada que ali prestava serviço passando o mesmo a ser efetuado pela
empresa contratualizada para o serviço geral da Faculdade.

Foi assumido por este Conselho de Gestão a necessidade de definição de uma estratégia
para este espaço nobre e angariadora de importante receita para a Faculdade. O peso do
tempo e a pressão que em sido submetido pela sua utilização é já demasiado evidente. O
desgaste e a falta de investimento em manutenção tem sido questionada por clientes
regulares do espaço, sendo este um motivo para a perda de competitividade no mercado
dos espaços para eventos.

No ano 2015 foram apresentadas a este serviço 293 requisições, no entanto verifica-se que
foram efetuadas 361 tarefas não requisitadas. A Clínica 1 e as zonas
comuns/segurança/salas de aulas são os setores que requisitam mais os serviços técnicos,
apresentandos estes cerca de 55% da totalidade das requisições.

Os quadros seguintes apresentam o resumo das requisições efectuadas: E)

Requisições aos Serviços Técnicos - Ano de 2015

Total

Requisições Solicitadas e Executadas

Tarefas

293

654

Media de tarefas por requisição 1 2,231

I,j liSBOA
Faculdade de Medicina Dentária

Fig. 1 - Quadro comparativo da atividade do auditório

o

Serviços Técnicos
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Além do tempo de trabalho dispendido na execução directa destas Requisições/Tarefas,
deve ser contemplado o seu tempo de estudo, diagnóstico e preparação, assim como o
tempo dispendido em actividades que se prendem com todos os trabalhos periférícos não
contemplados nas requisições, nomeadamente os contactos com fabricante, fornecedores,
instaladores e executantes de todos os artigos e acessórios necessários, procura de
soluções alternativas com o fim de poupança económica e de meios, e ainda a antecipação,
através de medidas preventivas, de consequências mais gravosas.

É de salientar o facto que se prende com a resiliência que ainda se assiste, para alguns
departamentos fazerem as requisições como é devido, no entanto como se verifica no
quadro acima, não se deixaram de se exectar os trabalhos necessários.

Fora do âmbito do Sistema de Requisições, que englobam os trabalhos de rotina destes
Serviço, reparação de equipamentos e infra estruturas, foram desenvolvidas outras
actividades inerentes a estes Serviços Técnicos, com especial realce para:

o Desmontagem do edifício Centro de Formação Profissional;
o Mudança da Biblioteca para instalações provisórias;
o Instalação de Laboratório de Prótese Dentária provisório no Pré-Clínico;
o Remodelação dos Serviços Técnicos da Faculdade;
o Instalação do novo Laboratório de Prótese Dentária;
o Montagem da Clínica de Pacientes com Necessidades Especiais;
o Trabalhos de manutenção nas infra estruturas do Auditório;
o Apoio aos sistemas de detecção de incêndio e intrusão;
o Acompanhamento de entidades externas com contratos com a Faculdade;
o Reparações diversas a equipamentos e infra-estruturas do Bar — Uniself;
o Estudo e montagem de sistema de iluminação na zona de estudo;
o Acompanhamento de obras executadas por entidades externas.

Apesar das dificuldades com a saída de um dos elementos em Junho, e da ausência de
outro, no período de Agosto a Dezembro, os restantes elementos tudo fizeram para colmatar
estas ausências.

Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação

O Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação (GTIC) foi criado com o intuito de
disponibilizar dentro da FMDUL um serviço de que responda às cada vez mais exigentes
necessidades de informação de todos utilizadores dos sistemas desta faculdade.
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Esta resposta deve ser dada tanto a nível dos processos como dos equipamentos e das
aplicações disponíveis para a execução do trabalho de cada departamento, sabendo
sempre das dificuldades, cada vez maiores, que estão a condicionar o trabalho das
instituições públicas.

Equipamentos:

Em 2015, não tendo havido investimentos em novos equipamentos, este gabinete pautou a
sua atuação pela manutenção, recuperação e reafectação do parque informático existente,
sendo um bom exemplo a Clínica de Pacientes com Necessidades Especiais, aberta no
início do ano de 2016, que conta com 12 postos de trabalho totalmente funcionais que foram
recuperados de equipamentos antigos e na sua maioria com avarias.

Os serviços clínicos da Faculdade continuaram neste ano com os seus equipamentos
existentes tendo sido efetuadas alterações de localização e funcionamento processual.

Existe a necessidade de substituição do parque de servidores e equipamento ativos de rede
da Faculdade, tendo ficado vincada a sua urgência e solicitado para que fosse iniciados este
processo no ano de 2016.

Serviços:

Em 2015, continuou-se a prestar apoio aos utilizadores relativamente aos sistemas
disponíveis — Rede fixa e Wireless, email, impressão, portal académico, sistemas
contabilísticos (serviços financeiros e clínicos), sistemas clínicos, controlo de acesso, relógio
de ponto, etc...

Este foi um ano de particular anormalidade pois foram alterados os sistemas dos serviços
académicos e com isso todo o método de relacionamento entre os alunos, professores e
serviços, tendo tido este gabinete um papel de acompanhamento e apoio neste processo.

Também foi instalado um novo sistema de entrada ao parque de estacionamento através de
cartões eletrónicos, e instaladas algumas fechaduras eletrónicas em laboratórios, vestiários
de estudantes e salas de aulas.. Este processo implicou um aumento de trabalho neste
gabinete devido à necessidade de ativação dos cartões de funcionários e alunos para
permitir os acessos.

Clínicas Universitárias

Por nomeação do Diretor da FMDUL (despacho n°. 15068/2014 de 03/12/2014) é
actualmente Diretor Clínico o Professor Doutor João Aquino Marques.

Por nomeação do Diretor da FMDUL é actualmente assessora da Direção Clínica, a Dra.
Maria de Lurdes Vaz Ferreira (despacho n° D-5 de 2015).
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Atividade realizada no ano de 2015:

Regulamentação e regras de funcionamento

Foi elaborado e submetido à aprovação do Diretor da FMDUL, o Regulamento Interno das
Clínicas Universitárias (despacho 1197/2015 de 21 de Janeiro).

Foi elaborado e submetido à aprovação do Diretor da FMDUL, o Regulamento do Arquivo
Clínico (despacho D-35/2015 de 22 de Setembro).

Foi implementado um novo circuito para os processos clínicos, mais conforme com as
exigências de confidencialidade da informação médica.

Foi implementada a deliberação do Conselho de Gestão (CG-15/2015) referente aos
procedimentos para a requisição de trabalhos de prótese dentária e ortodontia.

Protocolos de atuação clínica

Foi elaborada uma súmula do protocolo de procedimentos em acidentes com material
perfuro-cortante e exposição acidental a sangue.

Foi elaborado o correspondente termo de consentimento para os pacientes e enviado para
apreciação da Comissão de Ética para a Saúde, o qual obteve parecer favorável.

Toda esta documentação foi distribuída pelas clínicas universitárias.

Foi activado o sistema de colaboração com a Faculdade de Farmácia de Lisboa, tendo
havido uma reunião com o responsável pelo Núcleo de prestação de serviços de bioquimica
dessa Faculdade.

Foram realizadas sessões de esclarecimento com os alunos do 4° e 5° Anos para a
divulgação do referido protocolo.

Foi feita a divulgação do protocolo por todos os regentes das unidades curriculares de
ensino clínico.

Foram registadas, durante o ano de 2015, as seguintes ocorrências com material perfuro-
cortante a exposição acidental a sangue:

- 9 ocorrências com estudantes.

- 1 ocorrência com uma funcionária.

Apenas em um caso não foi concluído o protocolo devido a recusa do paciente em realizar
análises clínicas.

Carros de emergência
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Foi realizado em colaboração com a enfermeira responsável um novo inventário das
existências dos dois carros emergência, tendo sido feita a definição da sua localização nos
pisos das clínicas.

No sentido de maximizar as necessidades reais dos referidos carros foi realizada uma
reunião com um médico anestesiologista, e várias reuniões com a farmacêutica responsável
da Faculdade.

Livro de reclamações

Foram registadas e devidamente respondidas nove reclamações.

Foi registado e devidamente agradecido um louvor.

e
Total geral de consultas

Consultas realizadas: 20378

Consultas faturadas: 14939

Consultas não faturadas: 5130

Consultas não lançadas e não faturadas: 309

Total de exames imagiológicos: 778

Exames facturados: 777

Exame não facturado: 1

Total de exames anátomo-patológicos: 54

Durante o ano de 2015, foram produzidos regulamentos e regras de procedimento
fundamentais para o bom funcionamento das clínicas universitárias.

A redução do número de funcionários obrigou a um trabalho intenso de adaptação de
horários e distribuição dos funcionários existentes com particular relevância nas receções de
pacientes.

Para além das reclamações registadas no livro de reclamações foram também recebidas
várias sugestões/reclamações por parte dos pacientes.

Durante o ano em análise os pacientes continuam a referir grande dificuldade no contacto
telefónico com a Faculdade.

A análise da distribuição das consultas realizadas revelaram, no nosso entender, um
número muito elevado de consultas não faturadas e consultas não lançadas e não
faturadas.
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Área Financeira 1
O relatório financeiro pretende de uma forma sucinta retratar o que de mais significativo
ocorreu, salientando por fonte de financiamento na ótica da despesa e da receita as
divergências ocorridas entre o orçamento previsto e o efetivamente realizado.

Análise Patrimonial

Da análise ao Balanço da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
(FMDUL), à data de 31 de dezembro de 2015, importa salientar que o Ativo liquido se situou
nos 10,1 M€, estando financiados por fundos próprios em 72,00%. O total do Passivo
ascende a 2,8 M€.

Estrutura do Ativo

Conforme se pode observar no gráfico abaixo, o ativo fixo, que integra o imobilizado
corpóreo que a FMDUL utiliza na sua atividade operacional, representa cerca de 91,14% do
total do ativo, evidenciando o peso do património da mesma. As rubricas com maior
significado no imobilizado corpóreo são os edificios, o equipamento básico e outras
imobilizações corpóreas.

Quadro - Estrutura do Ativo, análise comparativa 2014-2015

verifica-se que a variação negativa fica essencialmente a
Formação Profissional cujo valor liquido era
protocolo assinado entre ambas as partes,

dívida que a Faculdade tinha para com a Mota-Engil, S.A, às amortizações anuais do
imobilizado corpóreo da FMDUL, havendo um acréscimo no valor de 458.032,76€ dos autos
de cedência da Reitoria relativos às obras efetuadas no edifício da Faculdade (Clínica de

Activo
201,5

Valor Peso %

Dividas de terceiros

2014

Valor Peso %

mobilizações corpóreas 9.196,644,66 91,14% 10.410.798,68 91,76% -1.214.154,02 -11,7%

Depósitos e caixa

Existências 30.81758 031% 48.440,37 0,43% -17.622,79 -36,4%

Variação Absoluta %

Acréscimos e diferimentos

TOTAL

657.89275 6,52% 690,844,56 609% -32.951,81 -4,8%

159.395,72 1,58% 138.825,11 1,22% 20.570,61 14,8%

46.111,40 0,46% 56.483,50 0,50% -10.372,10 100,0%

10.090.862,11 100,00% 11.345.392,22 100,00% -1.254.530,11 -11,1%

Da análise
Edifício da
âmbito do

dever-se à cedência do
de 1.401.085,23€, para a Reitoria no
por contrapartida do pagamento da
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Da análise ao quadro acima verifica-se que o Passivo diminui aproximadamente 1,3 M€ em
2015, comparativamente com 2014, essencialmente à diminuição dos proveitos diferidos. C’
A diminuição dos proveitos diferidos é devida essencialmente à reversão do diferimento do
valor da dívida da Mota-Engil que foi paga pela Reitoria e que foi assumida como proveito
aquando da cedência do Edifício da Formação Profissional em Janeiro de 2015, no valor de
695.140,21€, conforme protocolo assinado em 1 de julho de 2013. A diminuição das dividas
a terceiros reflete o valor de 447.570,00€ de diminuição do montante devido à Reitoria da
Universidade de Lisboa. Este valor, a par das prestações devidas à Mota Engil de 2014 e
2015, também já pagas pela Reitoria, no valor de 895.140,21€ (estavam lançadas como
proveito diferido) e que totalizam 1.342.710,21€, foi assumido pela Reitoria como
contrapartida da cedência do edifício da Formação Profissional, conforme cláusula 3a n° 2
do acordo entre a FMDUL e a Reitoria da Universidade de Lisboa assinado em 1 de julho de
2013. Verificou-se também um aumento de 84431,17€ de dívidas a fornecedores C/C e de
imobilizado.

U LISBOA
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Pacientes com Necessidades Especiais, Laboratórios de ensino de Prótese Dentária e nova
Biblioteca) e aquisições e doações no valor de 62.957,19€.

Estrutura do Passivo

Os proveitos diferidos que correspondem 64,34% do passivo são referentes aos
subsídios/transferências associados aos ativos que deverão ser reconhecidos como proveito
à medida que forem contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitem
(1.162.330,89€), propinas a reconhecer como proveito no ano seguinte (619.574,58€) e o
diferimento de 8/12 do valor do protocolo com a Caixa Geral de Depósitos (19.816,67€).
Dividas a terceiros correspondem 18,52% e os acréscimos de custos (férias, subsídio de
férias e faturas de 2016 com custos de 2015) a 17,14%. A figura ilustra a distribuição da
composição do passivo da FMDUL em 2015.

Quadro - Estrutura do Passivo, análise comparativa 2014-2015

Dividas a lercefros 52422463 1852% 89818079 21,68% .373956,16 -416%

Acréscimosdecustos 485.343,86 17,14% 492.213,97 11,88% -6870,11 -1,4%

Passivo
2015

V&or Peso %

2014

Valor Peso %
Variação Absoluta %

Proveitos diferidos 1.821.722,14 64.34%

TOTAL 2.831.290,63 100,00%

2.753.026,93 66,44% -931.304,79 -33,8%

4.143.421,69 100,00% -1.312.131,06 -31,7%
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Estrutura de Proveitos e Ganhos

Estrutura de proveitos e ganhos 2015

2015
CÓD. Proveitos e ganhos

Valor Peso %

71 Vendas e Prestações serviços 826.984,60 1825%

Vendas 32452 001%

Prestacões seriços 82666008 1824%

72 Impostos e taxas 959.465,08 21,17%

Taxas - Propinas formação inicial 511.67210 11,29%

Taxas - Propinas de pós-graduações 301.608,84 6,66%

Taxas - Propinas de doutoramentos 51.500,00 1,14%

Taxas - Outras taxas/emolumentos 94.684,14 2,09%

73 Proveitos Suplementares 280.737,98 620%

74 Transferõncias e subsidios correntes obtidos 2.241.261,91 49,46%

Transferências OE 2.043 08700 45,09%

Transferêncïas pJProjectos Investigação 72-443,86 1,60%

Outras transferéncias 125.731.05 2,77%

78 Proveitos e ganhos financeiros 2.940,49 0,06%

79 Proveitos e ganhos extraordinários 219.775,57 4,85%

TOTAL 4.531.165,63 100,00%

006% 4B

.17%
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Os proveitos e ganhos são essencialmente compostos por Transferências do Orçamento de
Estada (OE) (45,09%), Vendas e Prestação de Serviços efetuadas pela FMDUL (18.25%),
Propinas e emolumentos (21,17%).

Quadro - Estrutura dos Proveitos e ganhos, análise comparativa 2014-2015

Da análise do quadro acima, verifica-se que o total dos proveitos sofreu um decréscimo de
730 366€, motivado essencialmente pelo encerramento da Clínica Externa em Outubro de
2014, o que originou uma diminuição das prestações de serviços de 2015, em cerca de
51,8% (-889.012€), os Proveitos Suplementares tiveram um aumento de 26,5% em grande
parte devido ã conta 734-Estudos, projetos e assistência tecnológica que passou de um
valor de 913,00€ em 2014 para 46.699,13€ em 2015 e as Transferências Correntes um
aumento de 5,3%, em que a rúbrica Outras transferências teve um aumento de 469,1%
devido às transferências da Reitoria da Universidade de Lisboa no valor de 125.581,05€.

2015 2014
Proveitos e ganhos Variação Absoluta %

Valor Peso % Valor Peso %

Vendas e Prestações serviços 826.984,60 18,25% 1.716.658,26 32,63% -889.673,66 -51,8%

Vendas 324,52 0,01% 985,24 0,02% -660,72 -67,1%

Prestações serviços 826 660,08 18,24% 1.715.673,02 32,61% -889.012,94 -51,8%

72 Impostos e taxas 959.465,08 21,17% 963.197,58 21,26% -3.732,50 -Ofl

Taxas - Propinas formação inicial 511.672,10 11,29% 802.314,99 17,71% -290.642,89 -36,2%

Taxas - Propinas de pós-graduações 301.608,84 6,66% 101.999,98 2,25% 199.608,86 195,7%

Taxas-Propinas de doutoramentos 51.500,00 1,14% 19.479,16 0,43% 32.020,84 164,4%

Taxas - Outras taxasfemolumentos 94.684,14 2,09% 39.403,45 0,87% 55.280,69 140,3%

73 Proveitos Suplementares 280.737,98 6,20% 221.942,95 4,22% 58.795,03 26,5%

74 Transferéncias e subsídios correntes obtidos 2.241.261,91 49,46% 2.128.455,63 40,45% 112.806,28 5,3%

Transferências OE 2.043.087,00 45,09% 2.035.584,00 38,69% 7.503,00 0,4%

Transferéncias p!Projectos Investigação 72.443,86 1,60% 70.778,03 1,35% 1.665,83 2,4%

Outras transferéncias 125.731,05 2,77% 22.093,60 0,42% 103.637,45 469,1%

(B) 4.308.449,57 95,08% 5930.254,42 95,60% -721.804,85 -14,3%

78 2.940,49 0,06% 3.313,96 0,06% -373,47 -11,3%

4311.390,06 95,15% 5.033.568,38 95,67% -722178,32 j4,0

79 219.775,57 4,85% 227.963,64 4,33% -8.188,07 -3M%

4531.165,63 100,00% 5.26t532,02 100,00% -733.366,39 -13,9%

Proveitos e ganhos financeiros

(D)

Proveitos e ganhos extraordinários

(F)
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Estrutura de Custos e Perdas

Estrutura de custos e perdas 2015

2015
CÓD. Custos e perdas

Valor Peso %

61 CMVMC 186414,37 3,69%

62 Fornecimentos e serviços externos 675.945,91 1337%

64 Custos clpessoal: 3.393.859,61 67,13%

- Remunerações 2.754.779,55 54,49%

- Encargos sociais 639.080,06 12,64%

63 Transferências correntes concedidas e Prestações Sociais 59.637,92 1,18%

66 Amortizações do exercício 335.066,25 6,63%

67 Provisões do exercício 279,249,23 5,52%

65 Out. custos e perdas operacionais 6.216,50 0,12%

68 Custos e perdas financeiras 7.015,35 0,14%

69 Custos e perdas extraordinárias 112.090,69 2,22%

TOTAL 5.055.495,83 100,00%

a CMVMC

• Fornecimentos e serviços externos

a - Remunerações

• — Encargos sociais

• Transferéncias correntes concedidas e
Prestações Sociais

a Amortizações do exercício

a Provisões do exercício

• Out. custos e perdas operacionais

a Custos e perdas financeiras

a Custos e perdas extraordinirias
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O quadro acima evidencia uma diminuição de
montante dos custos totais ocorridos em 20
negativa de 101%.

1’

Os custos com pessoal diminuíram 6,5% num total de 234.836,12€, diminuindo em valor
mas subindo no peso relativo dos custos do ano, reflexo da descida generalizada dos
custos, nomeadamente os de maior peso, os fornecimentos e serviços externos em 38,8% e
428.729,26€, os gastos com consumos de materiais em 33,6% e 94.462,66€.

A diminuição das amortizações em 11,4% resulta da depreciação total de
nomeadamente de equipamentos adquiridos em anos anteriores, que já
totalmente amortizados em função da sua vida útil. Consequentemente,
fazem parte integrante dos custos associados às amortizações do exercício.

U lISBOA
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A principal componente de custos respeita aos gastos com o pessoal, que representam
67,13% do total dos custos em 2015, seguindo-se os fornecimentos e serviços externos com
13,37%.

Quadro - Estrutura dos Custos e perdas, análise comparativa 2014-2015

CMVMC

62

64

2015 2014
Custos e perdas Variação Absoluta %

Valor Peso % Valor Peso %

Fornecimentos e serviços externos

186.414,37 3,69% 280.877,03 5,00% -94,462,66 -33,6%

675.945,41 - 13,37% 1.104.674,67 19,65% -428.729,26 -38,8%

63

66

67

65

68

69

Custos c/pessoal: 3.393.859,61 67,13% 3.628.695,73 64,55% -234.836,12

- Remunerações 2.754.779,55 54,49% 2.935.913,11 52,23% -181.133,56 -6,2%

- Encargos sociais 639.080,06 12,64% 692.782,62 12,32% -53.702,56 -7,8%

Transferéncias correntes concedidas e
Prest. Sociais 59.637,92 1,18% 40.785,01 0,73% 18.852,91 462%

Amortizações do exercicio 335.066,25 6,63% 377.993,55 6,72% -42.927,30 -11,4%

Provisões do exercicio 279.249,23 5,52% 7.422,00 0,13% 271.827,23 3662,5%

Outos custos e perdas operacionais 6.216,50 0,12% 2.867,10 0,05% 3.349,40 116,8%

(A) 4.936.389,79 97,64% 5.443.315,09 96,83% -506.925,30 -9,3%

Custoseperdas financeiras 7.015,35 0,14% 10.065,63 0,18% -3.050,28 -30,3%

(C) 4.934.405,14 97,78% 5.453.380,72 97,01% -509.975,58 -9,4%

Custos e perdas extraordinárias 112.090,69 2,22% 168.019,87 2,99% -55.929,18 -33,3%

(E) 5.055.495,83 100,00% 5.621.400,59 100,00% -565.904,76 -ict

0,6 M€ no total dos custos de 2015 face ao
14, verificando-se uma variação percentual

equipamentos,
se encontram

em 2015, não
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As provisões do exercício aumentaram em 271.827,23€, devido essencialmente às
provisões para riscos e encargos, em consequência dos processos intentados contra a
Faculdade por funcionários não docentes e trabalhadores independentes.

Os Custos e perdas extraordinárias diminuiram 33,3% e 55.929,18€, resultante da correção
que foi necessária efetuar em 2014 aos cálculos de férias e subsídio de férias e em 2015
não foi necessário fazer essa correção aos valores estimados.

Análise Orçamental

O Orçamento da FMDUL está dividido por diversos programas/medidas, classificações
funcionais e fontes de financiamento, nomeadamente:

Os programas/medidas:

01401600000 - Educação — Investigação

01401800000- Educação e Estabelecimentos de Ensino Superior

As classificações funcionais:

2012 - Investigação

2014 - Estabelecimentos de Ensino Superior.

As fontes de financiamento:

311 - Esforço financeiro nacional OE -Estado RG não afeta a projetos co-financiados;

319 - Transferências de RG entre organismos;

480 - Financiamento da UE - Outros

510 - Auto-financiamento — Receitas Próprias;

540 — Transferências de RP entre organismos.

Receita

A Receita cobrada do ano de 2015 foi de 4.357.609 euros, excluindo o saldo de gerência
anterior, uma variação negativa em cerca de 13%. A transferência do Orçamento de Estado
apresenta cerca de 47% da totalidade e a receita própria apresenta cerca de 48%.
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F.F. 2015 2014 Variação

Orçamento Estado 2.043.087 46,89% 2.035.584 40,51% 0,37%

FCT + Outros Organismos do Estado 189.727 4,35% 74.584 1,48% 154,38%

Receitas Próprias 2.095.070 48,08% 2.912.669 57,96% -28,07%

Transi. RP entre Organismos 29.725 0,68% 2.230 0,04% 1233,23%

União Europeia + Resto Mundo O 0,00% 0 0,00%

TOTAL GERAL 4.357.609 5.025.067 -13,28%

Saldo de Gerência Anterior 83.080 123.134 -32,53%

TOTAL GERAL 4.440.689 5.148.200

No quadro seguinte podemos constatar que as receitas provenientes da atividade clínica
apresentam cerca de 38% e as propinas apresentam cerca de 39% da totalidade das
Receitas Próprias:

RECEITA Cobrada- Receitas Próprias

F.F. 2015 2014 Variação

Propinas 827.312 39,49% 877.862 30,14% -5,76%

Propinas Licenciatura 283.110

Propinas Mestrado tntegrado 275,537

Propinas Pós-Graduações e Doutoramento 268.665

Taxas Diversas 43.151 2,06% 38.653 1,33% 11,63%

Juros de Mora 2.855 0,14% 3.314 0,11% -13,85%

Transferéncias de Privados 7.500 0,36% 8.000 0,27% -6,25%

Pubticações e impressos 335 0,02% 983 0,03% -65,96%

Atuguerde espaços e equipamentos 261.867 12,50% 237.990 8,17% 10,03%

Estudos, pareceres e consuttadoria 50.048 2,39% 10.615 0,36% 371,48%

Atividades de Saúde 801.401 38,25% 1.714.716 58,87% -53,26%

Outros 100.601 4,80% 20.536 0,71% 389,87%

TOTAL Receitas Próprias 2095.070 2.912.669 -39,02%

É de salientar que a diminuição de 53,26% na receita cobrada em actividades de saúde é
devido ao encerramento da Clínica Externa, já referido anteriormente.

RECEITA Cobrada
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Despesa

O total de despesa paga no ano
diminuição de de 14,5% face ao ano

DESPESA Paga

U LISBOA
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de 2015 foi de 4.330.706 euros, apresentando uma
passado.

F.F. 2015 2014 Variação

Orçamento Estado 2.042.879 48,01% 1.999.903 40,43% 2,15%

FCT + Outros Organismos do Estado 96.567 2,27% 50.637 1,02% 90,70%

Receitas Próprias 2.091.899 49,16% 2.895.666 58,54% -27,76%

Trans!. RP entre Organismos 23.647 0,56% 147 0,00% 16023,65%

União Europeia + Resto Mundo O 0,00% O 0,00%

TOTAL GERAL 4.254.992 4.945.352 •13,98%

Saldo de Gerência Anterior 75.713 118.771 -36,25%

TOTAL GERAL 4.330.705 5.065.123 -14,50%

Como poderemos observar no mapa seguinte a despesa com o pessoal representa
sensivelmente 79% do total da despesa efetuada no ano de 2015, seguida da despesa com
a aquisição de bens e serviços com cerca de 18%, tendo as restantes rubricas um valor
residual. Podemos constatar que houve uma diminuição de cerca de 43% da despesa paga
em aquisição de bens e serviços:

DESPESA Paga

Despesa Paga portipo 2015 2014 Variação

Despesa com pessoal 3.412.365 78,79% 3.595.115 70,98% -5,08%

Aquisição de bens e serviços 780.215 18,02% 1.375.554 27,16% -43,28%

Transferéncias correntes 59.639 1,38% 40.785 0,81% 46,23%

Outras despesas 58.880 1,36% 48.855 0,96% 20,52%

Aquisição de bens de capital 19.606 0,45% 4.814 0,10% 307,31%

TOTAL 4.330.705 5.065.123 -14,50%
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DESPESA Paga

por Fonte Financiamento

Fonte de Financiamento TOTAL Peso
Despesa 2015

313 319 311 480 510 520 540

Despesacompessoal 36611 63.222 2.042.879 1.250.565 19.088 3412365 78,79%

Aquisição de bens e serviços 8105 5.784 1.607 741.072 23.647 780.215 18,02%

Transferências correntes 10.302 17.697 31.640 59.639 1,38%

Outras despesas 58880 58.880 1,36%

Aquisição de bens de capital 9.853 9.743 19.606 0,45%

TOTAL 55.018 96.566 2.042.879 1.607 2.091.900 1.08B 23.647 4.330.705

Fonte de Financiamento TOTAL Pe
Despesa 2014

313 319 311 480 510 520 540

Despesacom pessoal 690 1.999.903 1.477.203 117.320 3.595.115 70,98%

Aquisição de bens e serviços 144 44.405 618 1330.240 147 1.375.554 27,16%

Transferências correntes 6.231 34.554 40.785 0,81%

Outras despesas 48.855 48.855 0,96%

Aquisição de bens de capital 4 814 4.814 0,10%

TOTAL 834 50.637 1.999.903 618 2.895.666 117.320 147 5.065.123

Variação 651)0,76% 90,70% 2,15% 160,04% -27,76% 43,73% 16023,69% -14,50%

Saldo de Gerência

Verificou-se, portanto, uma maior execução da receita do que da despesa, dando origem no
final do ano de 2015 um saldo de gerência da execução do orçamento de 109.963€. o

Saldo de Gerência de 2014

Saldo de Gerência de 2015

Aumento do Saldo

Ê de salientar que a Faculdade transitou para o ano de 2016 com cerca de 138.036 euros
em faturas por pagar a fornecedores.

U LISBOA
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Apresentamos o Mapa de Fluxos de Caixa de 2015, onde evidencia o valor do Saldo de
Gerência que transita para 2015. É de referir que o valor em disponibilidades é de
159.779,19 euros, estando já assumido os valores a pagar ao estado:

UM. €

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo de gerência anterior 138825,11

Total de Receitas 2015 4.357.60852 4.496.433,63 Total de Despesas 2015 4.330.705,70

Receitas de Estado 427.231,58 Receitas de Estado 431.671,18

Operações de Tesouraria 414.390,00 841.621,58 Operações de Tesouraria 415.899,14 847.570,32

Saldo de gerência seguinte

Execução Orçamenta! 109.983,03

Receitas de Estado 26.756,94

Operações de Tesouraria 23.039,22 159.779,19

Total geral 5.338.055,21 Total geral 5.338.055,21

Resultado Líquido do Exercício

O Resultado Líquido apurado no exercício de 2015, no montante de 524.330,20€ negativos,
segundo a proposta do Conselho de Gestão irá ter a seguinte aplicação:

Para Resultados Transitados

Lisboa, 12 maio de 2015

-524.330,20€

O Conselho de Gest&

dei
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