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1-Introdução

O presente relatório visa sumariar as iniciativas levadas a cabo pelo Conselho de Gestão
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, nomeadamente nos setores
académicos, investigação científica, recursos humanos, financeiros, biblioteca, relações externas
e serviços técnicos e informáticos, bem como as atividades realizadas pelas Clínicas
Universitárias durante o período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2017.

II - Caraterização da Faculdade de Medicina Dentária

A Faculdade de Medicina Dentária, 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 Faculdade 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 sido integrada na Universidade de Lisboa por deliberação do Senado
Universitário dei 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
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 Oral. Como cursos de pós-graduação, não
conferentes de grau, ministra 7 cursos de especialização com a duração de três anos e 180 ECTS
em: Periodontologia, Ortodontia, Prostodontia, lmplantologia, Endodontia, Cirurgia Oral 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-learníng de Endodontia, assim como cursos

de aperfeiçoamento de curta duração.

A Faculdade conta atualmente com 618 estudantes inscritos nos seus diferentes cursos de pré e
pós-gradução, encontrando-se os mesmos assim distribuídos: Higiene Oral (140); Prótese
Dentária (ii6); Medicina Dentária (281); doutoramento (26). Nos cursos de pós-graduação, não

conferentes de grau, tem 55 estudantes inscritos.

O corpo docente é composto por 35 docentes de carreira dos quais só um está em exclusividade,

sendo 7 professores catedráticos, 5 professores associados, 3 deles com agregação, e 23
professores auxiliares. Como convidados a tempo parcial, a Faculdade conta ainda com 1
professor catedrático, 9 professores auxiliares e 85 assistentes.

A Faculdade tem ao seu serviço 53 funcionários técnico/administrativos. Destes, 32 dão apoio
direto ao funcionamento das clínicas universitárias. Nestas trabalha 2 técnicas superiores, 3
higienistas orais, 2 enfermeiras, 14 assistentes dentárias, 3 recepcionistas, 5 auxiliares, 1 técnico
especialista de prótese dentária, 1 assistente técnico e 1 técnica principal de anatomia
patológica. Os serviços de apoio técnico são constituídos por 2 funcionários, existindo ainda i
técnico de informática. Os restantes funcionários estão distribuídos pelos serviços académicos,
contabilidade, tesouraria, recursos humanos, aquisiçôes e património, audiovisuais, biblioteca,
etc.
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A Faculdade 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, gabínetes de docentes e gabinetes
administrativos. O edifício principal tem salas de aulas, duas clínicas universitárias, uma clínica
para 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, bar, refeitório, etc. A Faculdade tem ainda um grande auditório com a lotação
de 900 lugares.

2.1 Órgãos de Gestão da Faculdade

Os responsáveis pelos órgãos de governo da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de
Lisboa em 2017 foram:

Conselho de Escola: Professor Doutor João Manuel Aquino Marques (Presidentej

Diretor: Professor Doutor Luís Pires Lopes

Vice-Diretor: Professor Doutor Jaime Portugal

Diretora Executiva: Mestre Cristina Fernandes

Conselho Científico:

Professor Doutor Mário Bernardo (Presidente)

Professor Doutor Jaime Portugal (Vice-Presidente)

Conselho Pedagógico:

Professor Doutor Jaime Portugal (Presidente)

Professora Doutora Maria Cristina Bettencourt Neves (Vice-Presidente)

Conselho de Gestão:

Professor Doutor Luís Pires Lopes (Presidente)

Professor Doutor Jaime Portugal (Vogal)

Mestre Cristina Fernandes (Vogal)

2.2 Situação Financeira

A Faculdade transitou para o ano de 2018 com faturas por pagar e compromissos assumidos
relativos ao ano de 2017 no valor de 104.809,30€, sendo o saldo a transitar de 145.569€. Este
resultado, apesar de ser uma melhoria face ao ano anterior, com uma diminuição de cerca de
73000€ em faturas por pagar e um aumento em 100.000€ do saldo final, continua a ser motivo
de preocupação para o Conselho de Gestão. Tal preocupação foi transmitida por diversas vezes
ao Senhor Reitor.

2.3 Sustentabilidade Económica

O aumento do número de estudantes de licenciatura e de mestrado integrado e, por essa via, o
incremento do financiamento pelo DE e pelas correspondentes propinas, não tem sido
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considerado por este Conselho de Gestão uma opção viável, atendendo ao facto de ser um tipo de
ensino extremamente dispendioso e cronicamente subfinanciado. 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 possibilidade de
estender estes para além do período normal de funcionamento da Faculdade obrigaria á
contratação de mais funcionários, não docentes e docentes, o que implicaria maiores custos.

A redução de pessoal não docente verificada nestes dois últimos anos não se poderá prolongar, o
que significa que nesta rubrica não virá a ocorrer no futuro maior redução da despesa. À medida
que forem saindo funcionários, por aposentação ou mobilidade, os mesmos terão de ser
substituídos, desejavelmente por novos trabalhadores mais qualificados. Quanto ao corpo
docente, este é constituído atualmente por muitos assistentes convidados que asseguram grande
parte das aulas clínicas e laboratoriais. A redução do seu número degradaria significativamente
a qualidade do ensino.

No sentido de corrigir o desequilíbrio orçamental de que a Faculdade padece, e não sendo viável
aumentar o número de estudantes ou reduzir o corpo de funcionários, foi implementada uma
série de medidas em 2017. Estas medidas visaram aumentar a eficiência das nossas principais
fontes de receitas próprias, nomeadamente nas clínicas universitárias e no Auditório:

Eficiência nas Clínicas Universitárias

Foi adquirido um sistema de gestão de filas para colmatar a falta de recursos humanos na
receção e aumentar a eficiência no atendimento dos pacientes.

Investimento no Auditório

Nos últimos anos, devido à falta de investimento em equipamentos e na renovação dos espaços
tem havido reclamações por parte dos clientes que alugam o auditório. No sentido de obstar a
esses constrangimentos, em 2017 procedeu-se à aquisição de diversos equipamentos
audiovisuais bem como à renovação das cadeiras.

III — Descrição das Principais Atividades Desenvolvidas em 2017

3.1 Área Académica

Nos Serviços Académicos foi continuada a implementação de novos mecanismos e instrumentos
de gestão, nomeadamente do sistema informático Fénix, tendo em conta as necessidades e
expectativas dos estudantes. Deste modo, procurou-se aumentar a eficácia e eficiência do serviço
prestado, dando assim cumprimento a um dos objetivos estratégicos da Faculdade para 2017: a
modernização da sua gestão.

No ano de 2017 foram criados novos cursos de pós-graduação: Pós-Graduação em Higiene Oral
para Pessoas com Necessidades Especiais, Residência Intensiva em Técnicas Avançadas de
Endodontia e Residência Clínica em Endodontia.

A Faculdade tem atualmente 563 estudantes inscritos em cursos conferentes de grau e 55
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 título de
especialista pela Ordem dos Médicos Dentistas. Estão estruturados de acordo com as diretivas
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Europeias em formações de 3 anos a tempo completo, obrigando a maiores rácios
docente/estudante e a exigente qualificação do corpo docente a eles dedicados.

Quadro 3.1 - Alunos inscritos

201412015 2015/2016 2016/2017 201712018

Periodontologia (E) 4 4 4 6

Prostodontia (E) 4 4 3 3

Ortodontia (E) 4 4 4 4

Endodontia (E) 6 4 9 7

Implantologia (E) 4 4 4 4

OdontopedEatria (E) 4 8 2 2

Cirurgia Oral (E) - . 4 4

PÓS-GRADUAÇÃO E
DOUTORAMENTOS B-Learning Endodonlia (E) 5 10 5 6

Metodologias Ensino (E) 17 4 14 13

Clínica Integrada 4 8 6

Medicina Dentária (D) 22 16 24 26

Ciências Tecnologias Saúde Oral (D) 8 3 1 -

Subtotal 78 65 82 81

1° Ano 69 77 83 73
®

2.0 Ano 64 71 59 52

. MD 3.°Ano 51 52 64 54

ff 4.° Ano 48 38 46 52

. 5.°Ano 39 47 35 50 (
Subtotal 271 285 267 281

1° Ano 55 48 57 52

HO
2.°Ano 50 57 39 39

c 3.° Ano 46 36 50 49

. Subtotal 151 141 146 140
,

1°Ano 47 47 50 46
w
‘° 2.0 Ano 39 33 36 45

PD
3.° Ano 42 44 33 25

Subtotal 128 124 119 116

TOTAL Licenciatua + Ml 550 550 552 537

TOTAL 628 615 634 618
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a
O número de estudantes que anulou a sua matrícula no ano letivo 2017/2018 foi de 17 alunos, o
que deverá dever-se ao facto de muitos alunos que ingressam em Medicina Dentária terem como
primeira opção a entrada no curso de Medicina.

Quadro 3.2 - Matrículas anuladas

2013(14 2014115 201 5(16 iõ1i117

Mestrado Integrado em Medicina Dentária 72 36 18 2 17

Licenciatura Higiene Oral 31 18 4 1 8

Licenciatura Prótese Dentária 12 11 7 O 1

115 65 29 3 26

• 3.2 Recursos Humanos

Durante o ano de 2017 foi implementado o novo sistema integrado de Recursos Humanos em
plataforma SAP, com o objetivo de promover a coesão institucional na Universidade de Lisboa e

a sua modernização administrativa, recorrendo a ferramentas de gestão modernas. Com esta
implementação verificou-se um aumento do esforço dos serviços de Recursos Humanos para a
integração no novo sistema. No entanto, apesar da Faculdade ter apenas um funcionário alocado

ao projeto verificou-se a integração total do sistema.

É de referir que no ano de 2017 se realizou pela primeira vez o programa de medicina no

trabalho dirigido a todos os docentes de carreira e funcionários não docentes:

N2 de exames médicos
N9 de consultas

(ECG, análises, etc)

Docentes 10 32

Não Docentes 50 100

Pessoal Docente

A relação docente (ETI)/estudante da Faculdade é de 1 para 10,3, atualmente a mais favorável

de toda a Universidade de Lisboa, o que se compreende atendendo à componente
eminentemente clínica e prática dos cursos aqui ministrados.

Quanto às qualificações do corpo docente, verificou-se em 2017 o doutoramento de alguns dos

seus assistentes convidados com o consequente aumento do rácio de docentes doutorados.
Atualmente, estes correspondem a 35% do total dos docentes, ocupando 59,3% dos ETIs.

Em 2017, ingressaram na Faculdade, após concurso público, 3 novos professores auxiliares.
Atualmente existem 35 professores de carreira, o que corresponde a 55% do total de ETIs. No

sentido de reforçar o corpo docente de carreira, foi aberto no final de 2017 um concurso para a

admissão de um Professor Catedrático, processo esse que se encontra em fase de conclusão.

No quadro seguinte podemos verificar a distribuição do pessoal docente da Faculdade por

categoria, sendo este constituído por 129 docentes, correspondendo a 63,74 ETIs.
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Quadro 3.3 - Distribuição do corpo docente por categoria

Categoria 2014 2015 2016 2017

ProL Catedrático 8 7 7 7

Prof. Catedrático Convidado O O 0 1

Prof. Associado c/ Agregação 3 3 3

ProL Associado 3 3 2 2

Prof. Auxil!ar 12 17 20 23

Prof. Auxiliar Convidado 4 7 10 9

Assistente 10 5 O O

Assistente Convidado 78 86 86 84

TOTALDOCENTES 118 128 128 129

Pessoal não-docente

Durante o mandato do atual Conselho de Gestão verificou-se uma redução de funcionários não
docentes, tendo saído por aposentação, mobilidade e procedimentos concursais alguns
colaboradores. Entretanto, e no sentido de colmatar as insuficiências mais sentidas em alguns
serviços, foram iniciados em 2017 procedimentos concursais para a admissão de Assistentes
Técnicos para os Serviços Técnicos (1), para a Biblioteca (1), para o Gabinete de Comunicação e
Imagem e apoio ao Auditório (1); bem como a admissão de um Técnico Superior para o
Aprovisionamento. 0 concurso aberto em 2016 para a admissão de um Técnico Superior para os
Serviços Académicos foi concluído no início de 2017.

A FacuLdade tem um número relativamente significativo de funcionários adstritos ao
funcionamento das clínicas universitárias, os quais são fundamentais para o ensino ministrado
na instituição. No final de 2017, foram ainda abertos dois concursos para admissão de dois
Assistentes Dentários e um Recepcionista.

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

Quadro 3.4 - Distribuição do pessoal não docente por categoria

Pessoal NãD Docente: 2014 2015 2016 2017

Dirigente 1 1 1 1

Técnico Superior 5 7 9 7

Informática 2 1 1 1

‘ Técnico Diagnóstico e Terapêutica (TDT) 6 5 5 5

ermagem 2 2 2 2

Coordenador Técnico 2 2 2 2

Assistente Técnico 33 27 22 22

Encarregado Operacional 1 1 1 1

Assistente Operacional 16 12 13 12

Total 68 68 56 53
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É de referir que a Faculdade tem um quadro de pessoal não docente envelhecido, em que a idade
média é de 53 anos, significando que nos próximos cinco anos se prevê a aposentação de 12
funcionários. É neste contexto, que a Faculdade tem vindo a abrir procedimentos concursais de
forma a garantir a continuidade da experiência adquirida.

3.3 Investigação Científica

Em 2008 a Faculdade criou uma nova unidade de investigação, a Unidade de Investigação em
Ciências Orais e Biomédicas (UICOB), a qual foi avaliada e classificada com Bom pela Fundação

para a Ciência e Tecnologia (FCT). A mesma foi responsável por grande parte da investigação

realizada na instituição no período de 2008 a 2013.

Em 2013, na sequência de alterações ocorridas no processo de acreditação pela FCT das

unidades de investigação, o UICOB foi integrado numa nova unidade de investigação, o
Laboratório de Instrumentação, Engenharia Bioniédica e Física da Radiação (LlBPhys). Além do
UICOB, esta unidade é constituída pelo Centro de Instrumentação da Faculdade de Ciências da

Universidade de Coïmbra e por unidades de investigação da área da Engenharia Biomédica da

Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa.

Na sequência do processo de acceditação por parte da FCT o LlBPhys obteve a classificação de
Muito Bom, tendo-lhe sido atribuído para o período de 2015 a 2017 um financiamento de
858.762€ (Projeto UID/FIS/04559/20133. Destes, 114.501,40€ foram alocados ao polo de

Medicina Dentária.

O LlBPhys combina a especialização nas áreas da pesquisa de instrumentação e processamento

de sinais, com aplicações para métodos analíticos, deteção de radiação, engenharia biomédica e
biomateriais dentários. Esta equipa de investigadores, multidisciplinar, tem possibilitado

sinergias, que otimizam recursos e maximizam o impacto em termos de produtividade científica,
educação avançada e transmissão de conhecimento para a sociedade.

Nos últimos 5 anos, a Faculdade de Medicina Dentária gerou um resultado científico de 40

artigos em revistas internacionais com fator de impacto, 12 artigos em periódicos nacionais, 2

capítulos de livros, 32 teses de mestrado de investigação e 10 teses de doutoramento. Durante

este período os seus membros ministraram 40 conferências internacionais e participaram no

comité científico de 26 reuniões científicas nacionais e internacionais.

Durante o ano de 2017 foi prorrogado por mais um ano o projeto de investigação financiado pela

FCT (UID/FIS/04559/2013), no valor de 114.501,40€, e realizaram-se 3 projetos financiados
pela indústria (Ivoclar Vivadent e CamlogJ que totalizaram 27.525€. O projeto na área da
Higiene Oral financiado pela União Europeia no valor de 61.705,04€ (EuHydens - Erasmus÷)

teve parte da sua execução durante o ano de 2017.
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• 3.4 Biblioteca Prof. Doutor António Vasconcelos Tavares

A Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares alberga um acervo bibliográfico com
cerca de 4000 monografias especializado nas áreas das Ciências da Saúde Oral, nomeadamente
Medicina Dentária, Higiene Oral e Prótese Dentária.

A Biblioteca conta com uma sala de leitura equipada com sistema moderno de rede sem fios para
acesso à lnternet e à lntranet, 30 lugares de leitura presencial, 3 terminais para pesquisa
bibliográfica e elaboração de trabalhos académicos, um gabinete de tratamento técnico e uni
depósito, localizado na cave do edifício 1, onde se encontram armazenados cerca de 70 títulos de
revistas científicas e técnicas. As obras monográficas, conservadas nas estantes, por assunto de
acordo com a NLM Classification (Worldwide Source of Medical Library Classification), podem ser
consultadas em livre acesso. Recorrendo ao catálogo informatizado é fácil localizar qualquer
publicação.

Na rede da Faculdade é possível aceder a informação científica técnica especializada e
atualizada, via b-on — Biblioteca do Conhecimento Online e a vários Recursos Eletrónicos da
Universidade de Lisboa.

As atividades da Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares da FMDUL, no ano de
2017, decorreram de acordo com os seguintes objetivos: consolidar e desenvolver novas
atividades nos serviços à comunidade académica da Faculdade e aos profissionais da área da
Saúde Oral; adquirir bibliografia atualizada na área da Saúde Oral necessária para o
desenvolvimento das atividades de ensino, aprendizagem e investigação; e, melhorar os
instrumentos de comunicação para promover e divulgar o uso dos recursos de informação
existentes.

Em 2017 o sistema de acesso da Biblioteca registou 16497 entradas, verificando-se um
acréscimo de cerca de 657 em relação ao ano de 2016, com a distribuição ao longo do ano
indicada na Figura 3.1.
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Figura 3.1. Distribuição do número de entradas na biblioteca pelo sistema anti-furto
nos anos de 2016 e 2017
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Servicos da Biblioteca

A Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares dispõe dos seguintes serviços:
seleção e aquisição de publicações em vários suportes; tratamento técnico da documentação e
informação; referência e difusão de informação; atendimento e leitura presencial; gestão das
publicações periódicas; empréstimo domiciliário; empréstimo interbibliotecas; formação ao
utilizador; e, reprodução e digitalização de documentos. Nesta biblioteca consideram-se o
Empréstimo Domiciliário, essencialmente interno à FMDUL, e o Empréstimo Interbibliotecas e o

Fornecimento de Artigos ao Exterior.

Os serviços de fotocópias e digitalizações funcionam em regime “self-service” com o cartão da

Instituição, respeitando o Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos.

Aciuisições de publicacões por compra e oferta

A biblioteca da FMDUL no ano de 2017 adquiriu 21 publicações e foram-lhe oferecidas 39
monografias, observando-se a seguinte distribuição:

Descrição Numero de Titulas

Espólio da Professor Doutor César Mexia de Almeida 22
(encontra-se na sala de Conselho Científico área dos

reservados)

________

Professor Doutor João Aquino
5

Dr. Fernando Arrobas
12

TOTAL
39

Empréstimos de Documentos

Na Figura 3,2 apresenta-se a informação relativa ao desenvolvimento das atividades no

Empréstimo Domiciliário nos anos de 2016 e 2017. Realizaram-se na totalidade 466
empréstimos domiciliários, mais 282 que em 2016.

Número de empréstimos domiciliários em função do

ano

E7o

— -2016

_____

2017

çO .0 O 0 O O O <O O O
/ «t

Mês

Figura 3.2. Número de Documentos Emprestados no Decorrer de 2016 e 2017
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Realizaram-se ainda 140 renovações de empréstimos e responderam-se a 75 solicitações de
pedidos de artigos científicos na área da saúde oral.

Empréstimo Interbibliotecas e fornecimento de artigos para a EMDUL e oara o exterior

No decorrer do ano 2017, obtivemos neste serviço muitas solicitações de ajuda para procurar
artigos científicos, tanto por parte de alunos e docentes bem como por parte de outras
instituições universitárias do país. Dado o aumento de empréstimos domiciliários que existiram
em 2017, os pedidos de renovação aumentaram, sendo que passamos a ter esse serviço por via
e-mau.

Tabela 3.1. Estatísticas das renovações dos empréstimos domiciliários e empréstimos
lnterbibliotecas

Renovações de empréstimos domiciliários em função do ano

Ano Número
2016 43
2017 140

Estatística ambiente digital

N úmero
Renovação por email 20
Respostas e questões 75

Atividades desenvolvidas

Durante o ano de 2017 efetuaram-se as seguintes atividades na Biblioteca Professor Doutor
António Vasconcelos Tavares:

• Atualização do catálogo informático que faz parte integrante do SIB.LJL — Sistema
Integrado de Bibliotecas da Universidade de Lisboa e funciona no Sistema Aleph.

• Atualização dos conteúdos da página web em:
http://www.fmd.ulisboa.pt/portal/page? pageid=408.1 1 00058& dad=portal& sche
ma=PORTAL;

• Publicação das newsletterA Biblioteca da FMDUL Informa, periodicidade trimestral,
com edição em papel e eletrónica em:
htty://www.fmd.ulisboa.pt/yortal/yaee? paceid=40B,1899389& dad=portal& sche
ma=PORTAL;

• Edição de um folheto de apresentação da Biblioteca;
• Substituição de cotas no acervo bibliográfico que faltava tratar;

• Registo 37 teses de mestrado dos anos 2017, na plataforma Registo Nacional de
Teses e Disserto çóes (RENA TES];

• Catalogação de 37 teses de mestrado de 2017 no sistema Aleph; e
• Depósito e validação de 37 de teses de mestrado de 2017 no Repositório da

Universidade de Lisboa, em http://reyositorio.ul.pt/, que se encontra integrado
RCAAP-Repositório Científico de Acesso Aberto em Portugal.
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Participacões em congressos com comunicação e em formação

Durante o ano de 2017 efetuaram-se as seguintes participações em congressos e formação:

- “2 Fórum de Gestão de Dados de Investigação” realizado dia 31 de março de 2017, na
Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa.

- 1g Workshop das Bibliotecas de Ensino Superior — Indicadores Estatísticos para BES em
Portugal: Avalição. Prospetiva e planeamanto, BAD e FLUL, 30 de março de 2017

- Workshop Learn Lunch de Folio (The Future of the Library is Open, EBSCO, 5 de abril de

2017
- Conferência “10 anos de Koha em Portugal”, 18 e 19 maio de 2017, Escola Superior de

Comunicação Social, Instituto Politécnico de Lisboa.

- Participação no QQML2017 9th Qualitative and Qantitative Methods in Libraries
International Conference, com a comunicação Assesing Academic Library Spaces Impact on

Users’ Behaviour with the 1S016439:2014(E), 23 a 26maio de 2017, Limerick, Irlanda.

- Ovid Open Day, Aula Magna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 28 de

junho de 2017.

- CBBD2O17 - XXVII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação, participação com duas comunicação (BIBLIOTECAS E PESSOAS:
INTERLIGAÇÕES POSITIVAS NA UNIVERSIDADE DE LISBOA da Luiza Baptista Meio, Tatiana

Sanches, Gaspar Manuel de Matos, Patrícia Torres e O IMPACTO DA BIBLIOTECA

ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA: ESTUDO DE CASO NA ULISBOA E NA FOUSP da autoria de

Luiza Baptista Meio, Tatiana Sanches, Jose Mano de Oliveira Mendes, Vânia Martins Bueno

de Oliveira Funaro e um curso (Avaliação do impacto e do valor das bibliotecas do Ensino

Superior recorrendo à Norma Internacional 1S016439), 17 a 20 de outubro de 2017,
Fortaleza, Brasil.

- EDICIC17 — VIII Encontro Ibérico EDICIC 2017, Universidade de Coimbra, de 20 a 22 de
novembro de 2017, com o trabalho Bibliotecas Académicas: Espaços para Pessoas,
Conhecimento e Ideias: Um estudo de caso na Universidade de Lisboa da autoria de Luiza

Baptista Meio, Tatiana Sanches, Gaspar Manuel de Matos e Patrícia Torres.

Repositório da Universidade de Lisboa

O Repositório da Universidade de Lisboa é um dos repositórios que integra a rede RCAAP
(Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal], onde estão disponíveis publicações
científicas, principalmente teses de doutoramento e dissertações de mestrado. Essas estão
disponíveis em Acesso Aberto para que todos os utilizadores possam livremente aceder a
qualquer momento as publicações científicas em formato eletrónico.

No Repositório da Universidade de Lisboa existe a coleção FMDUL onde estão disponíveis em
acesso aberto todas as teses de doutoramento e dissertações de mestrado da Faculdade de
Medicina Dentária. No ano de 2017 entraram na biblioteca 37 dissertações de Mestrado
Integrado em Medicina Dentária, essas foram devidamente catalogadas e depositadas na coleção
FMD do Repositório da Universidade de Lisboa. Verificamos, assim uma diferença de 10
dissertações a menos em relação ao ano anterior, devido a termos menos alunos finalistas
relativamente ao ano de 2016.
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Segundo as estatísticas dadas pelo Repositório da Universidade de Lisboa verificamos que os
downloads e consultas de dissertações de mestrado na coleção FMD, no período de 2012 a 2018
trouxeram uma nova dinâmica de visibilidade da produção científica da Faculdade de Medicina
Dentária.

Apresenta-se na figura 3.3 estatísticas de uso de downloads das dissertações de Mestrado
Integrado em Medicina Dentária. Importante verificar que em 2017 realizaram-se cerca de
16.753 downloads das dissertações de mestrado.

Figura 3.3 - Número de downloads de teses de mestrado da coleção FMD de 2012 a
2018 (até abril 2018)

Downloads EporI Downloads por ano

De seguida pode-se observar as frequências relativas e absolutas dos downloads e das consultas
das dissertações de mestrado em função dos dez países que apresentam maiores frequências de
uso dos documentos. O Brasil e Portugal são os que mais se destacam seguidos por vários países
de expressão diferente do português.
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• 3.5 Relações Externas

O Gabinete de Relações Externas da Faculdade (GRE) foi criado por Despacho do Diretor,
D13/2015, de 17 de março, tendo sido nomeados os seguintes membros:

Prof. Doutor António Manuel Pinto Ginjeira, Presidente

Prof Doutora Joana Godinho Almeida Neves Silva, Vogal

Licenciada Helena Maria Leiria de Matos, Vogal

3.5.1 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 Faculdade.

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
Faculdade.

Relativamente às mobilidades do Programa Erasmus + o número de participantes encontra-se
descrito nas seguintes Tabelas:

Tabela 3.2. Alunos Íncoming — Alunos estrangeiros que através dos Acordos Bilaterais
Erasmus efetuaram a sua mobilidade na Faculdade, por um período de 3 meses:

Escolas de origem

Erasmus Erasmus
Pais Erasmus Estudos Erasmus Estágios

Estudos Estágios

Suécia 5 O Karolinska lnstitutet -

Dinamarca O 4
- University of

Copenhagen

Bélgica O 2
- Université Catholique

de Louvam

Sub-Total 5 6

rotal 11
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Tabela 3.3. Alunos Outgoing — Alunos da Faculdade que efetuaram a sua mobilidade
no âmbito dos Acordos Bilaterais Erasmus, por uni período de 3 meses:

Escolas de acolhimento

Erasmus Erasmus
País

estudos Estágios
Erasnius estudos Erasmus Estágios

Bélgica O 1
- Universilé Calholique

de Louvam

Suécia 6 O Karolinska Institutel -

Finlândia 2
Oulu University of
Applied Sciences -

Holanda 2
lnholland University of

Applied Sciences

Sub-total 10 1

rotal 11

É de salientar que a Faculdade tem a decorrer um projeto ERASMIJS i-, Projeto EIJHYDENS —

European Training Pia tform for Contin uinq Professional Devolopment of Den tal Hygienist, sendo o
Karolinska lnstitutet a entidade leader do projeto.

Quanto aos Estudantes Internacionais, a Faculdade em 2017 tinha três alunos na Licenciatura
em Higiene Oral, 2 de Angola e 1 do Brasil, e dois alunos na Especialização em Endodontia
vindos da Índia e Nigéria. Também ternos que referir, que através da Plataforma Global de
Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios, a Faculdade acolheu dois estudantes
no Mestrado Integrado em Medicina Dentária, vindos da Síria.

3.5.2 Ligação à Sociedade

A outra vertente do GRE concentra-se na organização da participação da Faculdade em eventos e
atividades de divulgação e informação. Durante o ano de 2017 esta esteve envolvida em ações e
atividades conto o Dia Aberto para os Maiores de 23 anos, a Futurália, a Festa de Natal com as
Pessoas Sem Abrigo da Comunidade Vida e Paz. Em 2017 organizou ainda as 31as Jornadas de
Medicina Dral e colaborou na organização de algumas das Noites da SPEMD rea]izadas em
Lisboa.

• 3.6 Auditório Prof. Simões dos Santos

O Auditório continua a assumir um papel importante como fonte de receita para a Faculdade. A
sua atividade é suportada pela colaboração de colaboradores internos que adicionam às suas
competências o apoio técnico na produção e realização dos eventos aí realizados, a qual tem sido
reconhecida como imprescindível para a satisfação dos clientes do mesmo.

Em 2017, na sequência de uma denúncia, a atividade do Auditório Professor Simões dos Santos
foi alvo de uma ação inspetiva por parta da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Na sequência
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desta ação, o Conselho de Gestão aprovou um novo Regulamento de cedência de utilização do

Auditório Professor Simões dos Santos e alterou alguns dos procedimentos.

No ano de 2017, a atividade tem sido superior ao ano anterior, com 44 contratos (excluindo as
reuniões de formação da Ordem dos Contabilistas Certificados), e o valor total de faturação
aumentou notoriamente, para 183.866,66 € (valor com IVA), apresentando um aumento de

16,15% face ao ano anterior, superando assim os níveis dos anos 2013, 2015 e 2016.

Quanto ao número de eventos, estes foram menos de que no ano anterior, no entanto, devido à

política seguida na seleção dos mesmos, conseguiu-se aumentar a receita com menos desgaste
do espaço.

Comparativa 2014-201]

e .!:
1> 1’ 1 / — o &

2014 N de eventos por mês 2O15 Mês 2015 N de eventos por mês

20l6 Mês 2O16 de eventos por mês2017 Mês

—0—2017 N de eventos por mês

N de eventos por mês 2017

8

iiiiiiiiiii
1> ? ‘

‘

/‘ o / /s o c

No ano de 2017 foi feito um investimento na renovação das cadeiras do auditório, assim como

do equipamento técnico, no valor aproximado de 32.000€. Este teve por finalidade melhorar o

serviço prestado aos nossos atuais e potenciais clientes, de modo a aumentar progressivamente

a receita do Auditório.

É de salientar que foi criado um novo regulamento de aluguer do Auditório, que inclui uma nova

tabela de valores de aluguer baseada num estudo comparativo do mercado de espaços para
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eventos dentro da cidade de Lisboa, O objetivo foi o de oferecer preços e serviços competitivos
em relação aos outros espaços existentes.

3.7 Serviços Técnicos

Relativamente às atividades desenvolvidas pelos Serviços Técnicos no ano de 2017 foram
executadas sobretudo tarefas de reparação e/ou instalação de equipamentos.

É de salientar que houve um incremento significativo em número de peças adquiridas para
exercer estas tarefas. Muitos dos equipamentos que estavam por reparar foram colocados em
pleno funcionamento graças a este esforço.

Um dos problemas que atrasava a realização das tarefas era o sistema de requisições que estava
implementado. Este modelo de requisição não era de fácil execução para os utilizadores e era
difícil de gerir pelos técnicos, Corno também havia a necessidade fazer uma análise e tratamento
mais eficaz das requisições que chegavam aos Serviços Técnicos, em julho, iniciaram-se os testes
para implementação de um novo sistema de requisições. Este foi implementado definitivamente
a partir de outubro.

As principais atividades realizadas em 2017 foram:

Datas Requisições S. T.
de: até: Recebidas Tarefas Executadas Em execução
01/01/2017 31/09/2017 159 318 305 13
01/10/2017 31/12/2017 298 298 288 10

Total 457 616 593 23

Foram ainda desenvolvidas as seguintes atividades:

1. Gestão da climatização para urna maior eficiência energética;
2. Revisão geral da Clínica 1 para início do ano letivo;
3. Revisão geral do Pré-Clínico;
4. Trabalhos de manutenção nas infraestruturas do Auditório;
5. Estudo da renovação / reparação das cadeiras do auditório;
6. Acompanhamento dos eventos do auditório;
7. Montagem do stand na Futurália;
8. Limpeza de caixas e desentupimento de esgotos;
9. Apoio à rede telefónica e informática;
10. Atribuição de novos equipamentos de comunicação móveis;
11. Apoio aos sistemas de deteção de incêndio e intrusão;
12. Apoio na manutenção dos extintores;
13. Acompanhamento de entidades externas com contratos com a Faculdade:

a. Contrato do TRIE;
b. Contrato de AVAC;
c. Contrato de autoclaves;
d. Contrato de elevadores;
e. Contrato do gerador de emergência;
f. Contrato SADI Conect (comunicação com o Regimento de Sapadores Bombeiros);
g. Contrato de desbaratização e desratização;
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h. Contrato de limpeza de caixas e desentupimento de esgotos;

i. Contrato de limpeza e manutenção do Posto de Transformação;

14. Acompanhamento de obras executadas por entidades externas.

a. Substituição de tampas das caixas do coletor de esgotos.

b. Transferência dos vestiários

c. Cafetaria.

• 3.8 Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação

O Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação (GTIC) foi criado com o intuito de
disponihilizar um serviço, que responda às cada vez mais exigentes necessidades de utilização

das tecnologias de informação por parte dos docentes, funcionários e estudantes da Faculdade.

Equipamentos e sistemas:

Em 2017 continuou o investimento iniciado no ano anterior com a aquisição de mais um

servidor, computadores, terminais e equipamentos ativos de rede para expansão e renovação do
parque informático, no valor de cerca de 75.000€.

Iniciou-se o processo de integração da plataforma SAP com a aplicação clinica, a instalação de

quiosques para a gestão de filas nas recepções das clinicas, que deverá estar concluído durante o

ano de 2018. Iniciou-se ainda o estudo para a instalação de um sistema de comunicações voz
digital (Voipj para a substituição gradual das infraestruturas analógicas existentes.

Tabela 3.4 — Investimentos realizados em Modernização Tecnológica

Descrição sumária Valor da Despesa Paga em 2017

Integração NewSoft - SAP 23.636,00€

Renovação do parque informático 24.015,39€

Remodelação do Auditório 11.322,52€

Sistema de atendimento automático nas clínicas 10.708,38€

Câmaras de Videovigilância 5.516,28€

Servicos:

É prestado apoio aos utilizadores relativamente aos sistemas disponíveis — Rede fixa e Wireless,

e-mail, impressão, portal académico, sistemas contabilísticos (serviços financeiros e clínicos),

sistemas clínicos, controlo de acesso, relógio de ponto.

• 3.9 Clínicas Universitárias

O ensino clínico ministrado na Faculdade estrutura-se em clínicas universitárias de pré-

graduação para a licenciatura em Higiene Oral e para o mestrado integrado em Medicina
Dentária, e de pós-graduação para as especializações em Medicina Dentária.

Estas clínicas universitárias estão ainda vocacionadas para a investigação clínica no âmbito dos
cursos de doutoramento.
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Para a formação de médicos dentistas e higienistas orais é consensual a necessidade de ensino
clínico, tendo em vista a aquisição de competências e de aplicação dos conhecimentos
adquiridos, de modo a promover uma integração profissional clínica caracterizada logo de início
por padrões de qualidade que defendam os melhores interesses dos doentes.

Na sua atividade clínica a Faculdade promove uma cultura orientada para o doente, incentivando
e aplicando conceitos éticos e de qualidade universalmente aceites, nomeadamente o respeito
pela autonomia do doente nas decisões de tratamento, na informação e esclarecimento das
propostas de tratamento, na confidencialidade dos dados pessoais constantes do processo
clínico e no primado do interesse do doente sobre o interesse educativo.

Para além das reclamações constantes no livro de reclamações foram também recebidas várias
sugestões/reclamações por parte dos pacientes que mereceram a melhor atenção.

Durante o ano em análise os pacientes continuam a referir dificuldades no contato telefónico
com a Faculdade.

A análise da distribuição das consultas realizadas revelara, um número muito elevado de
consultas não faturadas e consultas não lançadas e não faturadas.

Direção Clínica

Os Estatutos da FMDIJL preveem, no seu artigo 10, a existência de uma Direção Clínica,
referindo no seu ponto 2, que o Diretor Clínico é o responsável pelo funcionamento, organização
e qualidade dos serviços clínicos prestados nas clínicas da Faculdade e é livremente nomeado e
exonerado pelo Diretor da Faculdade.

Por sua vez o Regulamento Interno das Clínicas Liniversitárias, refere no seu artigo 1, ponto 2,
que o Diretor Clínico pode propor ao Diretor da Faculdade a nomeação de um Diretor Clínico
Adjunto e um ou mais assessores, nos quais poderá delegar competências caso considere
necessário ou conveniente ao melhor funcionamento da clínica,
Por nomeação do Diretor da PMDUL [despacho n°. 15068/2014 de 03/12/2014) o Diretor
Clínico no ano de 2017 foi o Professor Doutor João Aquino Marques.
Por nomeação do Diretor da FMDUL a assessora da Direção Clínica no ano de2017, foi a Dra.
Maria de Lurdes Vaz Ferreira (despacho n9 D-5 de 2015).

Atividade realizada no ano de 2017

Aplicação do protocolo de procedimentos em acidentes com material perfuro-cortante e
exposição a sangue.
Foram registadas, durante o ano de 2017, as seguintes ocorrências:
- 5 ocorrências com estudantes.
Em todos os casos foi aplicado o protocolo. Assinala-se a diminuição de 3 casos em
relação ao ano de 2016. Esta diminuição terá ficado a dever-se em parte ou na totalidade
à decisão da Direção Clínica de colocar uma funcionária no tratamento do material sujo
no final das consultas.

• Livro de reclamações
Foram registadas e devidamente respondidas 9 reclamações (mesmo número de 2016).

• Reuniões realizadas
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Com a farmacêutica responsável Doutora Maria Margarida Estudante — 2 reuniões.
Com o laboratório fliTec — 2 reuniões.

Com a Diretora Executiva e Aprovisionamento — 1 reunião.

Com a CENES —2 reuniões.
Com os Assistentes Dentários das Clínicas 1 e 2 — 2 reuniões.
Com as Rececionistas — 2 reuniões.

Foram ainda recebidos, pelo Diretor Clínico, vários pacientes para esclarecimento e
resposta a reclamações não constantes do livro de reclamações.

Consultas realizadas

O número de consultas realizadas e a sua distribuição foi a seguinte:

Ensino clínico do Mestrado lnterado em Medicina Dentária:

Total de consultas: 7455
Consultas realizadas e faturadas: 4887

Consulta realizadas e não faturadas: 2442
Consultas realizadas não lançadas e não faturadas: 126

Ensino clínico da Licenciatura em Higiene Oral:
Total de consultas: 1757

Consultas realizadas e faturadas: 1551

Consultas realizadas e não faturadas: 195
Consultas realizadas não lançadas e não faturadas: 11

Consultas de Higiene Oral
Total de consultas: 1385
Consultas realizadas e faturadas: 1314

Consultas realizadas e não faturadas: 61
Consultas realizadas não lançadas e não faturadas: 10

Consultas de ensino de Pós-graduação
Total de consultas: 7658
Consultas realizadas e faturadas: 4534

Consultas realizadas e não faturadas: 2868
Consultas realizadas não lançadas e não faturadas: 256

Consulta de pacientes com necessidades especiais:
Total de consultas: 277
Consultas realizadas e faturadas: 251
Consultas realizadas e não faturadas: 25

Consultas realizadas não faturadas e não lançadas: 1
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Total geral de consultas
Consultas realizadas: 18532
Consultas realizadas e faturadas: 12537
Consultas realizadas e não faturadas: 5591
Consultas não lançadas e não faturadas: 404

Exames Imagiológicos
Total de exames imagiológicos: 692
Exames faturados: 682
Exames não faturados: 10

Exames anátomo-patotógicos:

Total de exames anátomo-patológicos: 53

Trabalhos laboratoriais de prótese com laboratórios externos
Total de trabalhos: 240
Total de trabalhos com faturação final e conclusão de trabalho:204
Total de trabalhos com faturação inicial e sem conclusão de trabalho: 28
Total de trabalhos com faturação inicial e conclusão de trabalho: 6
Total de trabalhos repetidos: 2

De seguida apresentam-se os valores cobrados no ano de 2017 por área clínica:

Área Clínica Total

Clínica Cirurgia e Medicina Oral 1 10.75414 €

Clínica Cirurgia e Medicina Oral II 12.76858 €

Clínica Dentisteria Conservadora 1 - Dentisteria 850877 €

Clínica Dentisteria Conservadora 1 - Endodontia 9.87384 €

Clínica Dentisteria Conservadora II - Dentisteria 10.23434 €

Clínica Dentisteria Conservadora II - Endodontia 9.95708 €

Consulta Especializada de Ortodontia 1.22000 €

Clín. lnt. de Diagnóstico e Plano de Tratamento 437,00 €

HO Clínica Integrada 51.139,40€

Clínica Odontopediatrica 1 3.555,50 €

Clínica Odontopediatrica li 8.268,40€

Clínica Periodontologia 1 5.1 1600 €

Clínica Periodontologia II 6.110,95€

Consulta Pessoas Necessidades Especiais 6.247,00 €

Clínica Reabilitação Oral 1 - Prótese Fixa 3.882,51 €

Clínica Reabilitação Oral II -Prótese Fixa 21.844,00€

Clínica Reabilitação Oral II - Oclusão 6.829,25€

Clínica Reabilitação Oral II - Prótese Removível 31.086,20€

Clínica Reabilitação Oral 1 - Prótese Removível 14.707,00€

Especiahzação Cirurgia 55.923,55 €

Especialização Endodontia 22.276,00 €
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Especializaçao Implantoloqia 74.106,95€

Especialização Odontopediatria 13.833,00 €

Especialização Ortodontia 176.548,20€ —

Especialização Periodontologia 74967,50 €

Especialização Prostodontia 77.186,95€

Higiene Oral 1 210,00€

Higiene Oral II 4.691,17€

Higiene Oral III 4.066,75€

Higiene Oral Estágio 12.669,65€

Higiene Oral Pacientes Necessidades Especiais 8.518,00€

Imagiologia 18.220,00€

Lab, Anatomia Patológica 1.040,00 €

Medicina Dentária Preventiva e Comunitária III 1.879,00€

Ortodontia Clínica 12.195,75€

Pós-Graduação em Clínica Integrada de Medicina Dentaria 62.421,80€

Outros 135,75€

843.429,98 €

IV - Análise Financeira

Durante o ano de 2017 foi implementado o novo sistema integrado de Contabilidade em

plataforma SAP, recorrendo a ferramentas de gestão modernas. Com esta implementação

verificou-se um aumento do esforço dos serviços de Contabilidade e Aprovisionamento para a
integração no novo sistema, tendo-se, contudo, registado a integração total do sistema.

• 4.1 Receita

A receita cobrada no ano de 2017 foi de 4.429.099 euros, excluindo o saldo de gerência anterior,
tendo verificado uma variação positiva em 5,92% relativamente a 2016 (Quadro 4.1).

Quadro 4.1 Receita cobrada, comparação 2017 / 2016

F.F. 2017 2016 Variação

Orçamento Estado 2.105.857 47,55% 2.075.563 49,64% 1,46%

Outros Organismos do Estado 98.523 2,22% 54.073 1,29% 82,20%

Receitas Próprias 2.117.705 47,81% 1.998.691 47,80% 5,95%

Transf. RP entre Organismos 82.332 1,86% 52.726 1,26% 56,15%

União Europeia + Resto Mundo 24.682 0,56% 483 0,00%

TOTAL GERAL 4.429.099 4.181.536 5,92%

Saldo de Gerência Anterior 45.332 109.983 -58,78%

TOTAL GERAL 4.474.431 4.291.519 4,26%
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No quadro 4.2 podemos constatar que as receitas provenientes da atividade clínica representam

cerca de 40% e as propinas representam cerca de 44% da totalidade das Receitas Próprias:

ri Quadro 4.2 Receita própria cobrada, comparação 2017 / 2016

F.F. 2017 2016 Variação

Propinas 944.723 44,61% 913.718 45,72% 3,39%

Propinas Licenciatura 216.963 212.584

Propinas Mestrado Integrado 347.839 281.444

Propinas Pós-Graduações e
319.921 359.690

Doutoramento

Taxas Diversas 85.160 4,02% 90.182 4,51% -5,57%

Juros de Mora 3.492 0,16% 6.100 0,31% -42,76%

Transferõncias de Privados 5.000 0,24% 20.000 1,00% -75,00%

Aluguer de espaços e equipamentos 214.608 10,13% 178.419 8.93% 20,28%

Estudos, pareceres e consultadoria 0,00% 7.000 0,35% -100,00%

Atividades de Saúde 846.922 39,99% 761.924 38,12% 11,16%

Outros 17.800 0,84% 21.348 1,07% -16,62%

TOTAL Receitas Próprias 2.117.705 1.998.691 5,95%

Juros de Mora

0,16%
• Taxas Diversas

Transferéncias de Privados

Aluguer de espaços e equipamentos • Estudos, pareceres e consultadoria

Atividades de Saúde Outros

É de salientar que o aumento de 11% na receita cobrada na atividade clínica resulta do aumento
do número de alunos no ensino pós-graduado. Também podemos verificar um aumento de 20%
da receita cobrada no Auditório devido à estratégia de aumentar a sua vantagem competitiva
face no mercado de aluguer de espaços para eventos.

1-

Receita Cobrada - Receitas Próprias

39,99%

446 1%

Propinas

4,02%0,24%
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• 4.2 Despesa

O total de despesa paga no ano de 2017 foi de 4.328.862 euros, apresentando um aumento

1,95% face ao ano anterior.

Quadro 4.3 Despesa paga por Fonte Financiamento, comparação 2017 / 2016

F.F. 2017 2016 Variação

Orçamento Estado 2.043.687 41.60% 2.075.562 49,75% -1,54%

Outros Organismos do Estado 61.251 143% 53.589 128% 14,30%

Receitas Próprias 2.109.481 49,13% 1997.869 47,89% 5.59%

Transf. RP entre Organismos 56509 1,32% 45.185 1,08% 25,06%

União Europeia + Resto Mundo 22.604 0,53% O 0,00% 100,00%

TOTAL GERAL 4.293.532 4.172.205 2,91%

Saldo de Gerência Anterior 35.330 73.983 -52,25°/a

TOTAL GERAL 4.328.862 4.246.187 1,95%

Como poderemos observar no quadro seguinte a despesa com o pessoal representa

sensivelmente 77% do total da despesa efetuada no ano de 2017, seguida da despesa com a

aquisição de bens e serviços com cerca de 19%, tendo as restantes rubricas um valor residual.

Devido à política de investimento, podemos constatar que houve um aumento de cerca de 60%

da despesa paga em aquisição de bens de capital em relação ao ano anterior. O aumento de

1,23% da despesa com pessoal é referente à reversão das Reposições Remuneratórias,

Quadro 4.4 Despesa paga por tipo, comparação 2017 / 2016

Despesa Paga por tipo 2017 2016 Variação

Despesa com pessoal 3.324463 76,80% 3.284.133 77,34% 1,23%

Aquisição de bens e serviços 831.727 19,21% 808.367 19,O4°/ 2,89%

Aquisição de bens 227441 198.873

Aquisição de serviços 604.256 609.494

Transferõncias correntes 60.191 1.39% 73.915 1,74% -18,57%

Outras despesas 51.731 1,20% 41.693 0,98% 24,08%

Aquisição de bens de capital 60.750 1 .40°/o 38.079 0,90% 59,54%

TOTAL 4.328.862 4.246.187 1,95%
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Despesa Paga
139%

._____ 1,20% 1,40%

19,2 1%

76,80%

Aquisiço de bens

. Transfeièpciasorrentes

Aquisiçào de serviços

Outras despesas

• 4.3 Saldo de Gerência

No ano de 2017 verificou-se uma maior execução da receita do que da despesa, dando origem no
final do ano a um saldo de gerência da execução do orçamento de 145.569€, um aumento face ao
ano anterior em cerca de 100.000€.

Saldo de Gerência de 2016 45.332

Saldo de Gerência de 2017 145.569

Aumento do Saldo 100.237

Contudo, é de referir que a Faculdade transitou para o ano de 2017 com 104.809,30 euros em
faturas por pagar a fornecedores, uma diminuição em cerca de 73.000€ face ao ano anterior.

0 saldo de gerência a transitar no valor de 145.569€ será aplicado no pagamento obrigatório à
Caixa Geral de Aposentações, por forma a estar dispensados ao cumprimento do artigo 25.2 da
Lei n.° 91/2001, de 20 de agosto, com alteração introduzida pela Lei n.° 48/2004, de 24 de
agosto.

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa,

30 de julho de 2018,

O Conselho de Gestão,

Prof. Doutor Luís Pires Lopes

Despesa com pessoal • Aquisiçk de bens e serviços

e Aquisiçáo de bens de canital
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