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1 – Introdução
O presente relatório visa sumariar as iniciativas levadas a cabo pelo Conselho de Gestão da Faculdade
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL), 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 2019.

2 – 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
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 especialização e de
outras formações pós-graduadas, a par das formações de base conferentes de grau. A sua oferta
formativa em 2019 consistiu em dois cursos de licenciatura, Higiene Oral e Prótese Dentária, um
curso de mestrado integrado em 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, ministrou 7 cursos de especialização com a duração de três anos e 180 ECTS em:
Periodontologia, Ortodontia, Prostodontia, Implantologia, Endodontia, Cirurgia Oral e
Odontopediatria. Organizou ainda cursos com a duração de um ano como é o caso do Curso PósGraduado em Clínica Integrada, do Curso Pós-Graduado de Higiene Oral para Pessoas com
Necessidades Especiais, dos Cursos Pós-Graduados em Desenvolvimento Pedagógico – Apoio ao
Ensino e o Curso b-learning de Endodontia, assim como cursos de aperfeiçoamento de curta duração.
A Faculdade localiza-se no campus da Cidade Universitária e está instalada em dois edifícios
relativamente recentes. O edifício principal tem salas de aulas, duas clínicas universitárias, uma
clínica para pacientes com necessidades especiais, o bloco operatório, o laboratório de ensino préclínico, os laboratórios de ensino da prótese dentária, laboratórios de investigação, serviços técnicos,
armazém, bar, refeitório, etc. O edifício da “torre” tem salas de aulas, laboratórios de ensino, a
biblioteca, a reprografia, a sala dos Conselhos, gabinetes de docentes e gabinetes administrativos. A
Faculdade tem ainda um grande auditório com a lotação de 600 lugares.

2.1 Órgãos de Gestão da Faculdade
Os responsáveis pelos órgãos de governo da FMDUL em 2019 foram:
Conselho de Escola: Professor Doutor João Manuel Aquino Marques (Presidente)
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Diretor: Professor Doutor Luís Pires Lopes
Vice-Diretor: Professor Doutor Jaime Portugal
Diretora Executiva: Mestre Cristina Fernandes
Conselho Científico:
Professor Doutor João Caramês (Presidente)
Professor Doutor Duarte Marques (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 terminou o ano de 2019 com um saldo de gerência a transitar de 157.921€ e numa
situação financeira melhor de que o passado ano com apenas 10.183,09 euros em faturas por pagar
a fornecedores. Este resultado, apesar se ser melhor de que ao ano anterior, continua a ser motivo de
preocupação para o Conselho de Gestão. Tal preocupação tem vindo a ser transmitida regularmente
à equipa Reitoral.

3 – Descrição das Principais Atividades Desenvolvidas em 2019
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 2019: a modernização da sua
gestão. Neste ano foi iniciado o carregamento dos sumários na plataforma Fénix.
A Faculdade tem atualmente 571 estudantes inscritos em cursos conferentes de grau e 68 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 Europeias em
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formações de 3 anos a tempo completo, obrigando a maiores rácios docente/estudante e a uma mais
exigente qualificação do corpo docente a eles dedicados.

Quadro 3.1 – Evolução do número de Alunos inscritos de 2015/16 a 2019/20

PÓS – GRADUAÇÃO E DOUTORAMENTOS

2015/2016

2018/2019

2019/2020

4

4

6

6

10

Prostodontia ( E )

4

4

3

0

4

Ortodontia ( E )

4

4

4

4

4

Endodontia ( E )

4

7

7

7

4

Implantologia ( E )

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Cirurgia Oral ( E )
Odontopediatria ( E )

4

2

2

2

4

B-Learning Endodontia ( E )

8

6

6

6

5

10

14

13

6

16

Higiene Oral Necessidades Especial (PG)

-

-

-

-

4

Clínica Integrada (PG)

8

8

6

6

9

Medicina Dentária ( D )

16

29

26

26

27

3

1

-

-

1

69

87

81

71

96

1º Ano

77

83

69

79

82

2.º Ano

71

59

64

55

62

3.º Ano

52

64

51

48

57

4.º Ano

38

46

48

48

42

5.º Ano

47

35

39

52

52

285

287

271

282

295

1º Ano

48

56

55

57

56

2.º Ano

57

40

50

47

52

3.º Ano

36

50

46

21

34

141

146

151

125

142

1º Ano

47

49

47

46

38

2.º Ano

33

37

39

45

35

3.º Ano

44

33

42

25

33

124

119

128

116

106

619

639

631

594

639

Desenvolvimento Pedagógico ( PG )

Subtotal

Mestrado Integrado

2017/2018

Periodontologia ( E)

Ciências Tecnologias Saúde ( D )

Medicina Dentária

Subtotal

Licenciaturas

Higiene Oral

Subtotal

Prótese Dentária

Subtotal
TOTAL

2016/17
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O número de estudantes que procede à anulação da sua matrícula tem vindo a decrescer. Como
justificação para esse facto talvez referir a situação económica mais favorável do país e, no caso do
curso de Medicina Dentária, a maior dificuldade dos estudantes que tinham colocado como primeira
opção o curso de Medicina em ingressarem no mesmo pelo mecanismo de transferência de curso.
Quadro 3.2 - Matrículas anuladas
2017/18

2018/19

2019/20

Mestrado Integrado em Medicina Dentária

17

13

9

Licenciatura Higiene Oral

8

4

4

Licenciatura Prótese Dentária

1

5

0

26

22

13

3.2 Recursos Humanos
Pessoal Docente
Em 2019, no sentido de reforçar o corpo docente de carreira, foi aberto um concurso para a admissão
de um Professor Auxiliar. Em 2019 existiam 36 professores de carreira, o que correspondia a 51%
do total de ETIs (Equivalente a Tempo Integral) da instituição.
No quadro seguinte podemos verificar a evolução recente da distribuição do pessoal docente da
Faculdade por categoria académica, sendo em 2019 este constituído por 131 docentes que
totalizavam 64,40 ETIs.

Quadro 3.3 - Distribuição do corpo docente por categoria, de 2016 a 2019
Categoria

2016

2017

2018

2019

Prof. Catedrático

7

7

7

8

Prof. Catedrático Convidado

0

1

1

1

Prof. Associado c/ Agregação

3

3

3

2

Prof. Associado

2

2

2

2

Prof. Auxiliar

20

23

23

24

Prof. Auxiliar Convidado

10

9

10

9

Assistente

0

0

0

0

Assistente Convidado

86

84

85

87

128

129

131

131

TOTAL DOCENTES
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Aos professores de carreira é-lhes em média atribuído um serviço de aulas entre 9 e 12 horas
semanais, cabendo-lhes ainda as regências das unidades curriculares, a coordenação dos diferentes
cursos, a participação nos órgãos de gestão e a orientação dos trabalhos dos alunos de mestrado e de
doutoramento. Os docentes convidados têm contratos a tempo parcial que não ultrapassam os 50%,
correspondendo esta percentagem de contratação a 12 horas de serviço letivo no caso do mestrado
integrado e a 16 horas de serviço letivo no caso das licenciaturas.

Pessoal não-docente
No sentido de colmatar as insuficiências mais sentidas em alguns serviços, foi concluído em 2019 o
procedimento concursal para a admissão de 1 Técnico Superior para o serviço de Aprovisionamento
e iniciados dois concursos para a admissão de 1 Técnico Superior para o núcleo de Comunicação e
Imagem e para a admissão de 1 Especialista de Informática.
O Pessoal Não Docente desta Faculdade apresenta-se distribuído como a seguir se transcreve:

Quadro 3.4 – Evolução da distribuição do pessoal não docente por categoria, de 2015 a 2019
Pessoal Não Docente:

2015

2016

2017

2018

2019

Dirigente

1

1

1

1

1

Técnico Superior

7

9

7

7

7

Informática

1

1

1

1

1

Técnico Diagnóstico e Terapêutica (TDT)

5

5

5

5

5

Enfermagem

2

2

2

2

2

Coordenador Técnico

2

2

2

2

2

Assistente Técnico

27

22

22

27

27

Encarregado Operacional

1

1

1

1

1

Assistente Operacional

12

13

12

11

11

58

56

53

57

57

Total

3.3 Investigação Científica
A FMDUL caracteriza-se pela transversalidade do ensino que realiza nos seus diversos cursos,
conferentes e não conferentes de grau, todos na área das Ciências da Saúde Oral. Esta
transversalidade verifica-se igualmente ao nível da investigação realizada, existindo uma grande
partilha de recursos humanos, nomeadamente de docentes, investigadores e estudantes, assim como
de equipamentos e de laboratórios.
Em janeiro de 2013 a FMDUL fundou, em conjunto com o Departamento de Física e Engenharia
Biomédica da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e com a Faculdade
de Ciências da Universidade de Coimbra, uma nova unidade de investigação, o LIBPhys (FCT,
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UID/FIS/ 04559/2013). Esta unidade veio permitir um incremento das sinergias já anteriormente
existentes entre os membros dos diversos grupos e a obtenção de um financiamento plurianual por
parte da Fundação de Ciência e Tecnologia. Desde a sua fundação o LIBPhys tem crescido
significativamente, quer em termos de produção científica, quer no estabelecimento de parcerias
internacionais de relevo. Esta colaboração tem vindo a ser um fator de dinamização no que respeita
ao aumento da produção científica na FMDUL, com particular relevo na linha de investigação criada
com recurso a espectroscopia de Raman para o estudo das alterações dos tecidos dentários
resultantes da cárie dentária, erosão dentária ou aplicação de produtos de branqueamento.
Não obstante, os grupos de investigação residentes na FMDUL e integrados na Unidade de
Investigação em Ciências Orais e Biomédicas (UICOB), também têm sido bastante ativos e
desenvolvido outro tipo de parcerias com vista à intensificação da investigação que levam a cabo.
Neste contexto, o Grupo de Investigação em Bioquímica e Biologia Oral, melhorou nos últimos 3 anos
a capacidade analítica da linha de investigação em cultura celular e microbiologia previamente
instalada, o que veio permitir a criação de parcerias com outras áreas de investigação como é o caso
da Implantologia ou da Endodontia. Este facto permitiu que se criassem parcerias de investigação
com outras instituições universitárias, nomeadamente com a Universidade do Porto, mas sobretudo
com a Universidade do Minho, que resultaram em várias candidaturas de financiamento à Fundação
de Ciência e Tecnologia.
Um dos aspetos importantes decorrentes deste aumento de candidaturas a organismos financiadores
nacionais e europeus tem sido a capacidade de criação de bolsas de investigação, com o objetivo de
atrair investigadores de outras áreas afins à saúde que, em dedicação exclusiva, permitam aumentar
a massa crítica e contribuir para a consolidação de uma atividade de investigação continuada.
Também o grupo de Investigação em Biomateriais tem vindo a estabelecer nos últimos 3 anos
parcerias externas, como é o caso da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de
Lisboa e da Universidade do Minho, bem como internas, através dos Laboratórios de Tecnologias
Digitais, entretanto criados na FMDUL.
Uma outra vertente importante de produção de conhecimento na FMDUL tem sido o Centro de
Estudos de Medicina Dentária Baseada na Evidência (CEMDBE). Este centro tem intensificado a sua
atividade com a produção de Revisões Sistemáticas e Normas de Orientação Clínicas publicadas em
revistas internacionais e com um índice de citações crescente. Mais recentemente, em 2020, este
Centro passou a integrar a Cochrane Portugal, a estrutura portuguesa da prestigiada Cochrane
Collaboration. Desta forma a FMDUL passou a fazer parte de uma importante rede internacional de
produção de conhecimento, com potencial para intensificar significativamente a disseminação do
conhecimento na área da Medicina Dentária.
Em 2019 foram criados dois laboratórios que permitiram a introdução da componente digital no
processo de ensino / aprendizagem e que, simultaneamente, proporcionaram condições para se
realizar investigação na área da produção da prótese dentária. Estes contaram com a colaboração da
indústria, que disponibilizou os equipamentos e as máquinas com sistemas de produção de CAD-CAM
(Computer Aided Design – Computer Aided Manufactoring). Um deles, com tecnologia de subtração,
apoiado pela empresa Zirkonzahn (Itália), está equipada com sete computadores e com as respetivas
licenças de software de desenho CAD, um digitalizador 3D de bancada, uma fresadora de 5-eixos e

8

dois fornos de sinterização de altas temperaturas para metais e para cerâmicas dentárias de alta
resistência. O outro, com tecnologia de adição, apoiado pela empresa Nextdent – 3D Systems
(Holanda), está equipado com duas impressoras 3D, uma unidade de mistura de materiais para
impressão 3D, uma unidade de pós-polimerização por luz UV e um computador com o respetivo
software.
Nos últimos 3 anos verificou-se um aumento significativo dos resultados bibliométricos da
Instituição, especialmente no que concerne a artigos publicados em revistas internacionais
indexadas e com fator de impacto, os quais estão expressos na seguinte tabela:

Quadro 3.5 – Publicações científicas nos anos 2017, 2018 e 2019
2017

2018

2019

Artigos em revistas internacionais com revisão por pares

14

22

34

Artigos em revistas nacionais com revisão por pares

7

9

11

Livros e capítulos de livro de edição internacional

-

-

4

Livros ou capítulos de livro de edição nacional

-

-

1

Publicações em atas de congressos internacionais

34

20

15

Publicações em atas de congressos nacionais

16

27

25

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 Internet e à Intranet, 30 lugares de leitura presencial, 3 terminais para pesquisa bibliográfica
e elaboração de trabalhos académicos, um gabinete de tratamento técnico e um 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, no ano de 2019, 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
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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 2019, a Biblioteca registou 34747 entradas, com a distribuição ao longo do ano indicada na Figura
3.1.
6000

Número de entradas em função do mês

5655
5104

Número de entradas

5000
4000

3897

3897

3000

3200

3000
2500

2000
1000

3779

2572

2245

2200

1847
1250

1514

1278

929

800

593
0

141

2016

108

2017
2018

Mês

2019

Figura 3.1. Distribuição do número de entradas na biblioteca pelo sistema anti-furto nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019

Serviços da Biblioteca
A Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares da FMDUL é constituída por um acervo
bibliográfico de cerca de 8908 monografias, 80 títulos de publicações periódicas, acesso via internet
aos recursos de literatura cientítica via b-on – Biblioteca do Conhecimento Online, Web of Science e
SCOPUS e 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 e fornecimento de artigos científicos;
 Empréstimo interbibliotecas;
 Formação ao utilizador; e,
 Reprodução e digitalização de documentos.

Empréstimos de Documentos
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Na Figura 3.2 apresenta-se a informação relativa ao desenvolvimento das atividades no Empréstimo
Domiciliário nos anos de 2017, 2018, 2019. Realizaram-se na totalidade 458 empréstimos
domiciliários, menos 49 que em 2018.

Nº de empréstimos

Nº de empréstimos domiciliários em função do
ano
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86

50
37

55

45

42

30

21

20

2018

40
30

2017
2019

1

Mês

Figura 3.2. Número de Documentos Emprestados no Decorrer de 2017, 2018 e 2019

Empréstimo Interbibliotecas e fornecimento de artigos para a FMDUL e para o exterior
No decorrer do ano 2019 este serviço foi solicitado no sentido de ajudar a procurar artigos científicos,
tanto por parte de alunos e docentes da Faculdade, bem como por parte de outras instituições
universitárias do país. O total de empréstimos interbibliotecas foi de 64.
Atividades desenvolvidas
A Biblioteca ofereceu propostas de ações de formação em grupo aos utilizadores. No entanto,
continuou a não obter qualquer recetividade de estudantes, investigadores e docentes. Neste
contexto, a literacia de informação científica digital foi realizada quando o utilizador solicitou auxílio
às funcionárias para localizar informação.
Realizou-se uma ação de formação, no dia 15 de março de 2019, das 14:00 às 16:00 integrada na
cadeira Metodologias da Informação e Comunicação (1º ano Higiene Oral e Medicina Dentária e 2º
ano Prótese) regência do Professor Doutor Mário Bernardo e Assistente Dr. Jorge Ferreira da Costa.
Durante o ano de 2019 efetuaram-se as seguintes atividades na Biblioteca Professor Doutor António
Vasconcelos Tavares:



Atualização do catálogo informático que faz parte integrante do SIB.UL – Sistema
Integrado de Bibliotecas da Universidade de Lisboa e funciona no Sistema Aleph.
Publicação das newsletter A Biblioteca da FMDUL Informa, números 12/13 e 14/15
periodicidade trimestral, com edição em papel (ISSN 2183-9786) e eletrónica em:
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http://www.fmd.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=408,1899389&_dad=portal&_schema
=PORTAL ;
Registo de 50 teses de mestrado do ano 2019, na plataforma Registo Nacional de Teses e
Dissertações (RENATES); e
Depósito e validação de 50 de teses de mestrado de 2019 no Repositório da Universidade
de Lisboa, em http://repositorio.ul.pt/ , que se encontra integrado RCAAP-Repositório
Científico de Acesso Aberto em Portugal.
Reuniões com a colega Helena Saramago, da Reitoria da Universidade de Lisboa, para
estabelecimento de critérios uniformizados no novo Sistema KOHA, que entrará em
produção em 2020.
Formação à Assistente Técnica:
- Vocabulário específico utilizado na biblioteca e procedimento de entrada de
documentos (registo, carimbagem, código de barras e fita antifurto);
- Sistema integrado de todas as bibliotecas da Universidade de Lisboa – SIBUL
(OPAC);
- Sistema Aleph (GUI), módulos pesquisa, catalogação e empréstimos; e
- Introdução ao novo sistema KOHA.

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.ª Doutora Joana Godinho Almeida Neves Silva, Vogal
Licenciada Helena Maria Leiria de Matos, Vogal

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:
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Tabela 3.2 – Alunos estrangeiros que através dos Acordos Bilaterais Erasmus efetuaram a
sua mobilidade na Faculdade, por um período de 3 meses:
Escolas de origem
Erasmus
Estudos

Erasmus
Estágios

Erasmus Estudos

Erasmus Estágios

Suécia

4

0

Karolinska Institutet

-

Grécia

0

1

-

Aristotle University of Thessaloniki

Itália

0

1

-

University of Cagliari

País

Escolas de origem
Erasmus
Estudos

Erasmus
Estágios

Erasmus Estudos SMS

Erasmus Estágios SMP

Suécia

4

0

Karolinska Institutet

-

Finlândia

1

0

Turku University of Applied
Sciences

-

Itália

0

1

-

University of Cagliari

Bélgica

0

1

-

Université Catholique de
Louvain

Sub-Total

5

2

País

Total

7

Tabela 3.3 – Mobilidades IN – STT (funcionários), durante o ano letivo 2018/2019:
País

Mobilidades

Escola de acolhimento

Malta
Total

1
1

University of Malta

Tabela 3.4 – Mobilidades OUT – SMS/SMP (alunos), durante ano letivo 2018/2019:
Escolas de acolhimento
Erasmus
estudos

Erasmus
Estágios

Erasmus estudos

Erasmus Estágios

Itália

0

1

-

University of Cagliari

Suécia

7

0

Karolinska Institutet

-

Bélgica

0

2

-

Université Catholique de Louvain

Holanda

4

0

Inholland University of
Applied Sciences

-

Sub-total

11

3

País

Total

14
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Tabela 3.5 – Mobilidades OUT – STA (docentes), durante o ano letivo 2018/2019:
País
Suécia
Total

Mobilidades

Escola de acolhimento

2
2

Karolinska Institutet

Tabela 3.6 – Mobilidades OUT – STT (funcionários), durante o ano letivo 2018/2019:
País

Mobilidades

Escola de acolhimento

Malta

2

University of Malta

Total

2

Quanto aos Estudantes Internacionais, a Faculdade em 2019 tinha quatro alunos no mestrado
integrado em Medicina Dentária, três de nacionalidade brasileira e um cubano, três alunos na
Licenciatura em Higiene Oral, uma de nacionalidade Angolana e dois alunos de nacionalidade
Brasileira, e três alunos na Especialização em Endodontia e Cirurgia Oral vindos Estados Unidos da
América, da Índia e da Nigéria. De referir que só no ano letivo 2019 / 2020 o curso de Medicina
Dentária foi autorizado a inscrever estudantes internacionais.

Ligação à Sociedade
A outra vertente do GRE consiste na organização da participação da Faculdade em eventos e
atividades de divulgação e informação. Durante o ano de 2019 a Faculdade esteve envolvida em ações
e atividades como o Dia Aberto para os Maiores de 23 anos, a Futurália e a presença nos Salões do
Estudante no Brasil.
Assim, em conjunto com Reitoria da UL e outras Faculdades da UL (FL, FC, FMH, ISEG, IST) a
Faculdade de Medicina Dentária esteve ainda presente no Brasil. Este evento caracterizou-se por
duas vertentes essenciais.
Por um lado, a apresentação e divulgação, da Universidade de Lisboa e das respetivas Faculdades, em
vários colégios particulares em São Paulo e no Rio de Janeiro, conforme Tabela 3.7. Nestes colégios
estavam presentes, para além dos responsáveis pelos colégios, alunos e encarregados de educação.
A apresentação da Reitoria da UL centrou-se numa apresentação generalizada da Universidade,
tendo em conta a candidatura, o nível de vida, etc., informações estas comuns a todas as faculdades.
As faculdades apresentaram e, em particular a FMD, a sua própria escola de uma forma geral e, mais
especificamente, relativamente à oferta de cursos para alunos internacionais, especificações dos
próprios cursos, como duração, valor das propinas para alunos internacionais, entre outras questões
que nos foram colocando a nível particular.
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Tabela 3.7 – Colégio particulares visitados no Brasil
São Paulo

Rio de Janeiro

Colégio Objetivo

Colégio ao Cubo (Barra)

Colégio Bandeirantes

Colégio La Salle Abel (Niterói)

Colégio Agostiniano São José

Colégio Santo Agostinho – Unidade Novo Leblon

Por outro lado, esta viagem pautou também pela presença nos salões do estudante, conforme exposto
na Tabela 3.8. Nestes salões estiveram presentes milhares de pessoas entre alunos, encarregados de
educação e professores. A Universidade de Lisboa fez-se representar, em cada um destes eventos,
com um stand, onde se promovia a Universidade e as diversas Faculdades. Havia ainda um folheto
para distribuição, onde se encontrava informação de toda a oferta formativa, dividida pelas várias
faculdades.
Com a presença de sete Faculdades (FC, FL, FMD, FMH, ISEG, IST) e da Reitoria, prestavam-se todas
as informações solicitadas, sendo que havendo interesse por alguma faculdade com representação,
essas pessoas eram encaminhadas para a própria. Fora estes cassos todos os funcionários presentes
prestavam informações acerca de qualquer escola da UL.
Tabela 3.8 – Salões do Estudante no Brasil
São Paulo

Rio de Janeiro

Salão do estudante (2 dias)

Salão do Estudante em Copacabana (1 dia)
Salão do Estudante na Barra (1dia)

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.
No ano de 2019, a atividade foi ligeiramente superior ao ano anterior, com uma faturação de
187.202,99 € (valor com IVA).
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Tabela 3.5 Número de eventos realizados por mês, em 2019

Nº de eventos por mês
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3.7 Serviços Técnicos
Conforme os conteúdos funcionais dos Serviços Técnicos e no âmbito dos serviços de manutenção
geral requisitados pelos vários departamentos da Faculdade, foram registadas as seguintes tarefas
de reparação ou instalação de infraestruturas e/ou equipamentos durante o ano de 2019:
Requisições recebidas: 741
Trabalhos executados: 648
Trabalhos que aguardam material: 25
Trabalhos em execução: 68
Analisando estes números e tendo em conta as requisições recebidas, podemos evidenciar uma
resposta de 87% de trabalhos executados.
Além destes serviços, paralelamente, foram também desenvolvidas tarefas que prescindem de
requisição formal por estarem relacionadas com serviços de manutenção preventiva, intervenções
em instalações comuns, serviços de manutenção externa, gestão de contratos, tarefas especificas
solicitadas pela Direção, entre outros, dos quais salientamos os seguintes:
Manutenção/reparação de equipamentos.
Revisão geral da Clínica 1 para início do ano letivo.
Reparação de estofos das unidades dentárias
Revisão geral do Pré-Clínico
Substituição dos tubos das unidades de aspiração.
Manutenção do sistema de tratamento de águas
Reparação dos arquivos rotativos.
Manutenção de Infraestruturas e equipamentos do Auditório
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Substituição da iluminação do teto do anfiteatro para LED.
Apoio à rede telefónica e Informática.
Instalação ou reposição de equipamentos.
Instalação de sinalética de proteção e informação.
Instalação de estação de comunicações Vodafone.
Instalação de secadores de mãos nos WC do auditório
Substituição gradual da iluminação das clínicas para LED.
Substituição da iluminação do anfiteatro para LED.
Instalação de Multibanco.
Substituição de motores e filtros de aspiração nas bancadas de prótese
Remodelação da Sala Zirkonzahn
Montagem do stand na Futurália.
Gestão e/ou acompanhamento de serviços de manutenção e assistência técnica externos.
Reparação do sistema de bombagem de captação de água.
Implementação de medidas de autoproteção.
Licenciamento dos aparelhos radiológicos.
Calibração de aparelhos de medida
Serviços de análise e controlo da qualidade da água.
Manutenção da estação de telecomunicações MEO.
Manutenção de equipamento audiovisual do auditório.
Manutenção do gerador de emergência
Limpeza das redes de águas residuais
Gestão e/ou acompanhamento de contratos de assistência técnica externa.
Manutenção das centrais de intrusão e incêndio.
Ligações á central recetora de alarmes dos serviços de segurança.
Comunicação automática da SADI aos bombeiros.
Ligação SIP TRUNKS sobre a RCTS (ligação de comunicações com operadores móveis).
Serviços de comunicações móveis terrestres.
Cerificação e manutenção de meios de combate a incêndio.
Manutenção AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
Manutenção de elevadores e monta-cargas.
Manutenção do equipamento de esterilização e desinfeção.
Manutenção do posto de transformação.
Vistorias TRIE – (técnico responsável pelas instalações elétricas)
Serviços de recolha de resíduos hospitalares perigosos.
Serviço de recolha de resíduos recicláveis (ecoponto).
Serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos.
Controlo de pragas.
Manutenção de infraestruturas.
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Participação e/ou colaboração em procedimentos de concursos públicos.
Aquisição de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos da Universidade de Lisboa.
Aquisição de serviços para o fornecimento e substituição periódica de equipamentos de
higiene.
Procedimento de contratação de Serviços de manutenção de Elevadores
Procedimento de contratação de serviços de manutenção integrada.
Procedimento para aquisição de Serviços de Vigilância
Concurso para contratação de serviços de Técnico Responsável pelas Instalações
Elétricas
Aquisição de serviços de manutenção de geradores de emergência, depósitos auxiliares e
quadros de comutação de rede, instalados nos Serviços e Unidades Orgânicas da
Universidade de Lisboa.
Serviços em estudo ou projeto desenvolvidos pelos Serviços Técnicos.
Soluções para reparação ou renovação do revestimento das paredes da torre.
Solução para isolamento das infiltrações nos vãos da torre
Soluções para substituição dos vidros da claraboia do auditório
Substituição da central telefónica e seus equipamentos periféricos.
Instalação de nova estação de telecomunicações MEO.
Reformulação do sistema de limpeza dos linóleos do auditório.
Elaboração de projecto das novas instalações do GTIC.
Substituição dos sensores de RVG por placas de fósforo.
Instalação de painéis fotovoltaicos.
Remodelação do equipamento audiovisual e iluminação cénica do auditório.
Outras tarefas complementares ou de apoio ao desenvolvimento das atividades.
Contagens dos consumos mensais de gás, água e energia elétrica.
Gestão da climatização para uma maior eficiência energética
Gestão de guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos.
Gestão do fundo de maneio.
Pedido de orçamentos para fornecimento de peças ou serviços.
Apoio a decisão de aquisição de diversos equipamentos.
Elaboração de plantas de readaptações ou alterações nas infraestruturas dos edifícios.
Acompanhamento dos eventos do auditório.

3.8 Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação
O Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação (GTIC) foi criado com o intuito de
disponibilizar 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:
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Em 2019 foram instalados os novos AP’s Wireless no edifício 2, tendo sido deslocados para o edifício
1 todos os AP´s antigos que encontravam instalados nesse edifício 2.
Foram também instalados os equipamentos ativos de rede necessários para esse efeito, tendo sido
iniciado com este processo a remodelação da rede com vista à implementação das comunicações voz
via IP (VoIP). Nesta remodelação estão a ser reconfigurados os ativos de rede e colocados nos
bastidores de modo a permitir a implementação dos telefones VoIP.
No final de deste ano foi implementado com o apoio empresa Imaginasoft, que dá assistencia à
aplicação utilizada nas clinicas universitarias, um novo sistema de confirmação e desmacação de
consultas via SMS, estado desde essa altura a funcionar em pleno.
Serviços:
O apoio aos utilizadores da Faculdade, relativamente a uma série de sistemas disponíveis, rede fixa e
wireless, e-mail, impressão, portal académico, sistemas contabilísticos, serviços financeiros, sistemas
clínicos, controlo de acesso, relógio de ponto, etc., tem vindo a ser prestado na sequencia do que foi
feito nos ultimos anos.

3.9 Clínicas Universitárias
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 FMDUL o ensino clínico 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 especializações em Medicina Dentária.
Estas clínicas universitárias estão ainda vocacionadas para investigação clínica no âmbito dos cursos
de doutoramento.
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.
Direção Clínica
Os Estatutos da FMDUL preveem, no seu artigo 10º, 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.
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Por sua vez o Regulamento Interno das Clínicas Universitárias, refere no seu artigo 1º, 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 FMDUL (despacho D-17/2017 de 27/12/2017) o Diretor Clínico no ano
de 2019 foi o Professor Doutor João Aquino Marques.
Por nomeação do Diretor da FMDUL (despacho D-3/2018 de 14/07/1038) a Diretora Clínica Adjunta
foi a Dra. Lurdes Vaz e a Assessora do Diretor Clínico foi a Dra. Isabel Bagão.

Atividade realizada no ano de 2019








Aplicação do protocolo de procedimentos em acidentes com material perfuro-cortante e
exposição a sangue.
Em 2019 foram registadas 7 ocorrências com estudantes, tendo em todos os casos sido aplicado
o protocolo.
Carros de emergência e circuito do medicamento.
O controlo e verificação dos carros de emergência e do circuito do medicamento foi assumido
diretamente pela Direção Clínica.
Livro de reclamações
Foram registadas e devidamente respondidas 8 reclamações. Foram ainda recebidos, pelo
Diretor Clínico, vários pacientes para esclarecimento e resposta a reclamações não constantes
do livro de reclamações.
Consultas realizadas
Em 2019 realizaram-se 23998 consultas, tendo a sua distribuição sido a seguinte:
Ensino clínico do Mestrado Integrado em Medicina Dentária:
Total de consultas agendadas: 11201
Consultas realizadas e faturadas: 5399
Consulta realizadas e não faturadas: 2846
Consultas realizadas não lançadas e não faturadas: 42
Faltas e desmarcações: 2914
Ensino clínico da Licenciatura em Higiene Oral:
Total de consultas: 1916
Consultas realizadas e faturadas: 1201
Consultas realizadas e não faturadas: 109
Consultas realizadas não lançadas e não faturadas: 0
Faltas e desmarcações: 606
Consultas de Higiene Oral
Total de consultas: 1679
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Consultas realizadas e faturadas: 991
Consultas realizadas e não faturadas: 39
Consultas realizadas não lançadas e não faturadas: 5
Faltas e desmarcações: 644
Consultas de ensino de Pós-graduação
Total de consultas: 8798
Consultas realizadas e faturadas: 3833
Consultas realizadas e não faturadas: 2863
Consultas realizadas não lançadas e não faturadas: 106
Faltas e desmarcações: 1996
Consulta de pacientes com necessidades especiais:
Total de consultas: 380
Consultas realizadas e faturadas: 243
Consultas realizadas e não faturadas: 31
Consultas realizadas não faturadas e não lançadas: 0
Faltas e desmarcações: 106
Consulta de pacientes com a Direção Clínica:
Total de consultas: 25
Consultas realizadas e faturadas: 20
Consultas realizadas e não faturadas: 3
Consultas realizadas não faturadas e não lançadas: 0
Faltas e desmarcações: 2
Exames anátomo-patológicos:
Total de exames anátomo-patológicos: 20
Trabalhos laboratoriais de prótese com laboratórios externos.
Total de trabalhos: 390
Total de trabalhos com faturação final e conclusão de trabalho: 375
Total de trabalhos com faturação inicial e sem conclusão de trabalho: 5
Total de trabalhos com faturação inicial e conclusão de trabalho: 4
Total de trabalhos repetidos: 6

Faturação das Clínicas Universitárias em 2019:
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Área Clínica
Clinica Cirurgia e Medicina Oral I
Clinica Cirurgia e Medicina Oral II
Clinica Dentisteria Conservadora I - Dentisteria
Clinica Dentisteria Conservadora I - Endodontia
Clinica Dentisteria Conservadora II - Dentisteria
Clinica Dentisteria Conservadora II - Endodontia
HO Clinica Integrada
Clinica Odontopediatrica I
Clinica Odontopediatrica II
Clinica Periodontologia I
Clinica Periodontologia II
Cons Pessoas N. Especiais
Clinica Reabilitação Oral I - Protese Fixa
Clinica Reabilitação Oral II -Protese Fixa
Clinica Reabilitação Oral II - Oclusão
Clinica Reabilitação Oral I - Protese Removivel
Clinica Reabilitação Oral II - Protese Removivel
Direção Clínica
Cursos de Doutoramento
Especialização Cirurgia
Especialização Endodontia
Especialização Endodontia - Blearning
Especialização Implantologia
Especialização Odontopediatria
Especialização Ortodontia
Especialização Periodontologia
Especialização Prostodontia
Higiene Oral I
Higiene Oral II
Higiene Oral III
Higiene Oral Estagio
Higiene Oral PNE
Imagiologia
Lab. Anatomia Patologica
Medicina Dentária Preventiva e Comunitária III
Ortodontia Clinica
Pós-Graduação em Clinica Integrada de Medicina Dentaria
Outros

Total 2019
8 649,00 €
14 354,00 €
8 859,00 €
10 792,50 €
14 982,25 €
11 300,00 €
31 996,25 €
2 038,00 €
13 041,50 €
4 918,25 €
9 639,00 €
5 935,00 €
5 103,00 €
22 508,26 €
9 924,00 €
13 593,66 €
35 513,25 €
516,00 €
2 063,00 €
72 395,00 €
24 532,25 €
640,00 €
122 049,35 €
14 522,75 €
63 587,75 €
75 908,90 €
40 930,41 €
575,00 €
4 361,00 €
5 614,75 €
3 500,25 €
7 913,00 €
325,00 €
1 320,00 €
1 992,00 €
12 825,00 €
52 016,25 €
65,00 €
730 799,58 €

22

4 - Análise Financeira
Durante o ano de 2019 continuou a implementação do novo sistema integrado de Contabilidade em
plataforma SAP, recorrendo a ferramentas de gestão modernas. Com esta implementação verificouse um aumento do esforço dos serviços de Contabilidade e Aprovisionamento para a integração no
novo sistema, tendo-se registado a integração total do sistema.

4.1 Receita

A receita cobrada no ano de 2019 foi de 4.530.128 euros, excluindo o saldo de gerência anterior,
tendo verificado uma variação positiva em 1,78% relativamente a 2018 (Quadro 4.1).

Quadro 4.1 Receita cobrada, comparação 2019 / 2018

F.F.

Orçamento Estado
Outros Organismos do Estado

2019

2 176 976

2018

48,06%

2 153 076

Variação

48,37%

1,11%

73 978

1,63%

41 411

0,93%

78,64%

2 203 665

48,64%

2 153 744

48,39%

2,32%

Transf. RP entre Organismos

39 478

0,87%

84 002

1,89%

-53,00%

União Europeia + Resto Mundo

36 031

0,80%

18 685

0,42%

92,83%

Receitas Próprias

TOTAL GERAL
Saldo de Gerência Anterior
TOTAL GERAL

4 530 128

4 450 918

1,78%

144 582

145 569

-0,68%

4 674 710

4 596 487

1,70%

No quadro 4.2 podemos constatar que as receitas provenientes da atividade clínica representam
cerca de 33% e as propinas representam 50% da totalidade das Receitas Próprias:
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Quadro 4.2 Receita própria cobrada, comparação 2019 / 2018
F.F.

2019

Propinas

1 105 561

2018

50,17%

952 480

Variação

44,22%

16,07%

Propinas Licenciatura

265 702

248 582

6,89%

Propinas Mestrado Integrado

358 419

351 697

1,91%

Propinas Pós-Graduações e
Doutoramento

481 440

352 201

36,69%

Taxas Diversas

81 012

3,68%

Juros de Mora

3 583

Transferências de Privados

7 000
171 849

Aluguer de espaços e equipamentos
Estudos, pareceres e consultadoria
Atividades de Saúde
Outros
TOTAL Receitas Próprias

64 380

2,99%

25,83%

0,16%

5 222

0,24%

-31,39%

0,32%

12 861

0,60%

-45,57%

7,80%

250 265

11,62%

-31,33%

0

0,00%

8 213

0,38%

-100,00%

730 800

33,16%

790 329

36,70%

-7,53%

103 860

4,71%

69 994

3,25%

48,38%

2 203 665

2 153 744

2,32%

Receita Cobrada - Receitas Próprias
33,16%

4,71%

50,17%

0,00%

7,80%

0,32%

0,16%

3,68%

Propinas

Taxas Diversas

Juros de Mora

Transferências de Privados

Aluguer de espaços e equipamentos

Estudos, pareceres e consultadoria

Atividades de Saúde

Outros

O aumento 16% das propinas cobradas corresponde ao facto de ter havido o preenchimento total das
vagas nos cursos de pós-graduações.
É de salientar que a diminuição de 7,53% na receita cobrada na atividade clínica resulta do facto dos
cursos de especialização terem iniciado o seu ciclo de estudos de 3 anos no ano letivo 2019/20,
implicando uma inexistência de receita derivada destes cursos nos primeiros meses do curso.
A diminuição de 31% na rubrica de aluguer de espaços deve-se ao facto da receita proveniente do
protocolo com o IGOT estar em 2019 classificada na rubrica de outros.
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4.2 Despesa
O total de despesa paga no ano de 2019 foi de 4.516.789 euros, correspondendo a um aumento de
1,46% face ao ano anterior.

Quadro 4.3 Despesa paga por Fonte Financiamento, comparação 2019 / 2018
F.F.

Orçamento Estado
Outros Organismos do
Estado
Receitas Próprias
Transf. RP entre
Organismos
União Europeia + Resto
Mundo
TOTAL GERAL
Saldo de Gerência Anterior
TOTAL GERAL

2019

2018

Variação

2 168 798

49,39%

2 102 369

48,48%

3,16%

8 810

0,20%

37 083

0,86%

-76,24%

2 169 988

49,42%

2 122 709

48,95%

2,23%

38 315

0,87%

56 842

1,31%

-32,59%

5 255

0,12%

17 856

0,41%

-70,57%

4 391 166

4 336 859

1,25%

125 623

115 046

9,19%

4 516 789

4 451 905

1,46%

Como poderemos observar no quadro seguinte a despesa com o pessoal representa sensivelmente
78% do total da despesa efetuada no ano de 2019, seguida da despesa com a aquisição de bens e
serviços com cerca de 18%, tendo as restantes rubricas um valor residual. O aumento de 2,84% da
despesa com pessoal é referente à reversão das Reposições Remuneratórias e ao descongelamento
das progressões. É de salientar que a Faculdade iniciou o pagamento da dívida à Universidade de
Lisboa, em que efetuou a primeira prestação em dezembro no valor de 16.072€.
Quadro 4.4 Despesa paga por tipo, comparação 2019 / 2018

Despesa Paga por tipo

2019

2018

Despesa com pessoal

3 524 372 78,03%

3 427 067 76,98%

2,84%

825 933 18,29%

804 435 18,07%

2,67%

Aquisição de bens e
serviços

Variação

Aquisição de bens

375 585

358 452

Aquisição de serviços

450 348

445 983

Transferências correntes

53 476

1,18%

32 311

0,73%

65,50%

Outras despesas

58 166

1,29%

61 765

1,39%

-5,83%

Aquisição de bens de
capital

54 842

1,21%

126 327

2,84%

-56,59%

TOTAL

4 516 789

4 451 905

1,46%
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4.3 Saldo de Gerência
No ano de 2019 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 157.921€, ligeiramente maior de que no
ano passado.

Saldo de Gerência de 2018

144 582€

Saldo de Gerência de 2019

157 921€

Contudo, é de referir que a Faculdade transitou para o ano de 2019 com apenas 12.973,89 euros por
pagar a fornecedores, referente a faturas em condições legais para efetuar o pagamento. Este valor é
inferior em cerca de 100.000 euros face ao ano anterior.

O saldo de gerência a transitar no valor de 157 921€ será aplicado no pagamento obrigatório à Caixa
Geral de Aposentações, por forma a estar dispensados ao cumprimento do artigo 25.º da Lei n.º
91/2001, de 20 de agosto, com alteração introduzida pela Lei n.º 48/2004, de 24 de agosto.

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa,
27 de maio de 2020,
O Conselho de Gestão,
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