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Moção 
Análise ao estudo “Números da Ordem 2020/2021” 

 
No passado dia 25 de maio, a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) divulgou os dados do 
estudo “Números da Ordem 2020/2021”, que retratam os números, estimativas e tendências 
da profissão referentes ao biénio 2020 e 2021, bem como a caracterização do universo 
estudantil, que foram compilados numa publicação conjunta. O documento elaborado 
corresponde a uma atribuição estatutária da OMD e permite refletir sobre os dados 
referentes aos estudantes dos diferentes cursos de Medicina Dentária em Portugal, com vista 
para o futuro da Medicina Dentária. A avaliação e as conclusões apresentadas incidem sobre 
a realidade profissional nas vertentes contempladas e alertam para a necessidade de definir 
a Medicina Dentária como prioritária nas opções políticas do país e na convergência com a 
Europa. Procura, por conseguinte, identificar oportunidades e formular as medidas que 
devem ser adotadas a curto e médio-prazo. Na sequência do debate e da reflexão de que o 
relatório tem vindo a ser alvo por parte dos diversos agentes políticos da Medicina Dentária, 
o movimento associativo estudantil nacional pronuncia-se também, apresentando, no 
presente documento, aqueles que consideram ser os elementos-chave e as recomendações 
mais relevantes a ser implementadas no ensino da medicina dentária em Portugal. 
 
Relativamente à evolução do número de estudantes por instituição de ensino, afere-se o 
seguinte: 

 Todas as escolas aumentaram o número total de estudantes de 2019 para 2020; 
 Todas as escolas aumentaram o número total de estudantes estrangeiros de 2019 

para 2020; 
 Todas as escolas, exceto a FMDUP e a FMDUCP, aumentaram o número de 

estudantes nacionais de 2019 para 2020; 
 O número de nacionalidades aumentou de 2019 para 2020; 
 Os estudantes internacionais são, na sua maioria, de nacionalidade brasileira. 

 
Tabela 1 – Número de estudantes inscritos nas Escolas Médico-Dentárias em 2019 e em 2020 
e a respetiva variação 
 

 
2019 2020 Variação 

FMDUL 295 305 +10 (3,4%) 

FMDUP 364 365 +1 (0,3%) 

FMUC 182 224 +42 (23,1%) 

FCSUFP 717 736 +19 (2,6%) 

FMDUCP 270 274 +4 (1,5%) 

IUCS-CESPU 959 970 +11 (1,1%) 

IUEM 826 897 +71 (8,6%) 
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Tabela 2 – Número de vagas estabelecido para o ano letivo 2020/2021 em cada escola e o 
número de estudantes inscritos, com a variação resultante da comparação entre o número 
expectável de estudantes e o número atual de estudantes 

 Vagas para 
2020/2021 

Número expectável 
de estudantes* 

Número de estudantes 
inscritos no ano letivo 

2020/2021 
Variação 

FMDUL 70 330 305 -25 

FMDUP 65 335 365 +30 

FMUC 42 210 224 +14 

FCSUFP 94 470 736 +266 

FMDUCP 75 375 274 -101 

IUCS-
CESPU 

120 600 970 +370 

IUEM 120 555 897 +342 

TOTAL 586 2875 3771 +896 

*Estes valores tiveram em conta as vagas dos anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (previstas nos relatórios finais da Comissão de 

Avaliação Externa da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior).  

 
Neste documento estão elencados pontos que nos parecem merecedores de críticas ou 
destaques, de maneira a terem espaço para discussão e debate. Assim, o movimento 
associativo estudantil nacional da Medicina Dentária, reunido em sede de Assembleia Geral 
da ANEMD, no dia 19 de junho: 
 

1. Reconhece o esforço de todas as escolas de apostar na internacionalização e na 
valorização da formação do ensino pré-graduado no espaço europeu e 
extracomunitário; 
 

2. Defende que as instituições de ensino públicas devem investir na captação de 
estudantes internacionais, de forma a combater o subfinanciamento crónico que têm 
sido sujeitas, por via dos sucessivos Orçamentos de Estado, e que se alastra há vários 
anos; 
 

3. Considera que todas as escolas, exceto a FMDUL e a FMDUCP, devem adequar o 
número de estudantes às vagas permitidas pela tutela, com o objetivo de não 
comprometer a qualidade do ensino, alinhando as necessidades pedagógicas à 
capacidade instalada, ao nível de recursos humanos e materiais, aumentando, 
simultaneamente, as vagas para estudantes internacionais; 
 

4. Condena o aumento do número total de estudantes, transversal a todas as escolas, 
bem como o aumento do número de estudantes nacionais, que apenas não se 
verificou na FMDUP e na FMDUCP; 
 

5. Recomenda que o estudo “Números da Ordem”, publicado anualmente pela Ordem 
dos Médicos Dentistas (OMD), inclua mais informações sobre a caracterização do 
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universo estudantil, nomeadamente a divisão do número de estudantes por ano do 
curso, a segmentação das nacionalidades dos estudantes estrangeiros por escola, o 
valor da propina nacional e internacional praticado por cada Instituição de Ensino e o 
número de estudantes estrangeiros que ficam a exercer em Portugal; 
 

6. Apela à transição de uma atitude passiva e meramente informativa para uma atitude 
interativa e participadora da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) na resolução das 
problemáticas supramencionadas. 

 
 
Coimbra, 19 de junho de 2021 


