Seminário: Medicina Dentária: Do Ensino à Profissão. Realidades e Perspetivas
Entre
A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) e as Instituições de Ensino Superior Portuguesas (IES)
CONCLUSÕES
Sumário Executivo:
A 6 de julho de 2019, reunidas na cidade de Coimbra, Portugal, a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD),
Associação Pública Profissional reguladora do acesso e exercício da profissão e as 7 (sete) Instituições
de Ensino Superior (IES) que em Portugal ministram ciclos de estudos conferentes do grau de Mestre
em Medicina Dentária, alcançaram as presentes conclusões:
Contexto Geral:
Portugal e a Medicina Dentária inseridos na União Europeia enquanto espaço económico de livre
circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. O âmbito de aplicação subjetivo é o conjunto de todos
os aqui envolvidos, académicos - as Instituições de Ensino Superior e profissional - a respetiva Ordem
Profissional. Planos, estes, que não se confundem nas absolutas autonomias que lhes são conferidas
por lei, nos ordenamentos jurídicos comunitário e nacional.
Temas Chave:
1. Aspetos do regime de avaliação das Instituições de Ensino Superior.
2. 20 Anos após Declaração de Bolonha – Análise para uma reestruturação curricular do mestrado
integrado
3. Formação Pós-Graduada e Titulação Profissional – Especialidades da Medicina Dentária.
4. Formação Pós-Graduada e Titulação Profissional - Competências setoriais da Medicina Dentária.
5. Reconhecimento das qualificações: graus académicos e títulos profissionais.
6. Empregabilidade
7. Plataforma de contacto entre as IES.
1. Aspetos do regime de Avaliação das IES
As Faculdades, em primeira linha, bem como a Ordem, darão visibilidade à divulgação pública dos
resultados das avaliações do Ensino Superior Português, participando ativamente nas plataformas e
iniciativas destinadas à defesa da qualidade do grau de mestre em Medicina Dentária conferido em
Portugal, cumpridor de todos os requisitos transversalmente reconhecidos e exigíveis.
2. 20 Anos após a Declaração de Bolonha – Reestruturação curricular do mestrado integrado
As 7 Faculdades de Medicina Dentária e a Ordem entendem desejável a constituição de um Grupo de
Trabalho que possa identificar as bases de um possível alargamento ao nível dos períodos curriculares
bem como de uma reestruturação curricular. Consideram igualmente relevante a aposta numa estratégia
comum destinada a salientar a importância do tema junto dos decisores políticos, dos ministérios,
reitorias e outros agentes nacionais e internacionais.

1

3. Formação Pós-Graduada e Titulação Profissional – Especialidades da Medicina Dentária
A Ordem compromete-se a desenvolver o projeto de especialidades estatutariamente previsto e as
instituições de ensino, no âmbito das suas competências, procurarão promover e reforçar a oferta
formativa na área pós-graduada em sinergia com os conteúdos programáticos relevantes.
4. Formação Pós-Graduada e Titulação Profissional - Competências setoriais da Medicina
Dentária
A OMD compromete-se a desenvolver o seu processo de implementação de Competências setoriais e
as Faculdades a promover a harmonização e o desenvolvimento de formação adequada.
5. Reconhecimento das qualificações: graus académicos e títulos profissionais
As Faculdades entendem desejável a harmonia de princípios nos processos de atribuição de
reconhecimento e/ou acreditação, no respeito pelas autonomias universitárias, bem como pelas
atribuições e competências especificas de cada uma. A Ordem, sem atribuições diretas nesta matéria,
está disponível para o acompanhamento de processos, em particular na sua missão estatutária posterior
ao Reconhecimento académico, no momento da decisão da atribuição do título profissional de Médico
Dentista.
6. Empregabilidade
As Faculdades, no âmbito das suas atribuições e competências, considerarão os parâmetros da oferta
e da procura de formação no que respeita à empregabilidade, particularmente, as especificidades da
dinâmica do mercado português. Compromete-se a Ordem a densificar e divulgar nos Números da
Ordem, as variáveis referentes à profissão, contando para tal, como tem sido norma com os dados sobre
número e nacionalidade de estudantes fornecidos pelas IES.
7. Plataforma de Contacto entre a IES
Serão realizados encontros regulares entre as Instituições de Ensino Superior com a promoção ativa da
Ordem dos Médicos Dentistas.
As presentes conclusões representam um instrumento estratégico fundamental para a defesa da
Medicina Dentária portuguesa e do interesse público da sociedade.
Estamos certos que a credibilidade das Instituições de Ensino, da Ordem dos Médicos Dentistas, dos
Médicos Dentistas, da profissão, a nível nacional e internacional, é o somatório da confiança e
credibilidade de cada um dos intervenientes.
Todos somos fundamentais.
Este documento será divulgado publicamente por todas as Instituições que nele participaram.
A bem da Medicina Dentária portuguesa.
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