
 
 
 

Exmo. Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, 

Dr. Duarte Cordeiro, 

 

A Associação Académica de Medicina Dentária de Lisboa e a Associação 

Académica da Universidade de Lisboa vêm por este meio manifestar, conjuntamente, 

o seu descontentamento perante a falta de financiamento para a aquisição dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

A frequência das aulas práticas em contexto clínico dos estudantes do Mestrado Integrado 

em Medicina Dentária e da Licenciatura em Higiene Oral está condicionada pela 

impossibilidade de realizar atividades práticas entre si, ou outras atividades na clínica e 

no pré-clínico, porque obrigatoriamente têm de utilizar os EPI, que implicam custos 

avultados. Neste momento, os EPI são suportados em parte pelos pacientes da Clínica 

Universitária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e estão 

estimados, no presente ano letivo, em 170.000€ (cento e setenta mil euros). 

Fruto das restrições impostas pela atual situação de saúde pública, os estudantes do 

Mestrado Integrado em Medicina Dentária e da Licenciatura em Higiene Oral viram as 

horas de prática clínica e pré-clínica reduzidas para metade, o que afeta de forma 

irremediável a respetiva formação enquanto futuros profissionais de saúde. Neste quadro, 

o Estado deverá saber desembaraçar todos os entraves que agudizam esta situação. 

O Senhor Reitor da Universidade de Lisboa e o Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas solicitaram ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior um reforço orçamental para fazer face aos custos com os EPI, tendo a tutela 

recusado o pedido das Universidades Portuguesas. Caso o reforço se concretize, a 

interdição às atividades acima referidas será imediatamente levantada. 

Assim, Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, vem a AAMDL e a 

AAUL requerer o seguinte, a saber: 

1.  Que seja assegurado, no quadro da discussão da especialidade do Orçamento de 

Estado para 2021, o reforço orçamental na ordem dos 986.000€ (novecentos e oitenta 



 

e seis mil euros) para custear a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual aos 

estudantes do Mestrado Integrado em Medicina Dentária e da Licenciatura em 

Higiene Oral da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, e de 

outros cursos com necessidades similares, nos termos da proposta enviada pelo Reitor 

da Universidade de Lisboa, e reforçada pelo Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas, ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
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     A Presidente da AAMDL,                                        O Presidente da AAUL, 

 

 _______________________________             ________________________________ 

        (Mariana Figueiredo Lopes)                                  (Hélder de Sousa Semedo) 

 

  

  

  

 

  

 


