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CONSULTA PÚBLICA SOBRE PLANO ESTRATÉGICO DA AGÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - 2021-2024– 

PRONÚNCIA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS 

 

i. Questão Prévia 

 

A Ordem dos Médicos Dentistas, (doravante “OMD”), é a associação pública 

profissional representativa dos que exercem a profissão de médico dentista. Nos 

termos do disposto nas alíneas b), i), j) e l) do parágrafo 2.º do artigo 9.º dos 

seus estatutos, são atribuições da OMD: 

 

- Fomentar e defender os interesses da saúde oral a todos os níveis, definindo 

parâmetros da qualidade no exercício da medicina dentária, zelando pela função 

social, dignidade e prestígio da medicina dentária e pela segurança social; 

- Promover a formação profissional contínua, competências setoriais e 

acreditação de eventos de formação neste âmbito;  

j) Colaborar com as demais entidades da Administração Pública na prossecução 

de fins de interesse público relacionados com a profissão e com a política 

nacional de saúde em todos os aspetos relevantes do setor; 

e  

- Participar nos processos oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que 

dão acesso à profissão, bem como participar ativamente no ensino pós-

graduado; 

 

É à luz deste enquadramento estatutário que a OMD, em sede de consulta 

pública do documento denominado “Plano Estratégico da Agência de Avaliação 

e Acreditação do Ensino Superior (doravante “A3ES”) - 2021-2024”, traz a sua 

perspetiva, o seu contributo. 
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ii. O Documento 

 

O Plano Estratégico A3ES - 2021-2024 é um documento parametrizado pela 

premência da garantia da qualidade das atividades das instituições de Ensino 

Superior e da evolução nos parâmetros e critérios de avaliação, orientada no 

sentido do reforço da qualidade, da flexibilidade, da transparência, da confiança 

e da responsabilidade social no contexto da evolução do sistema de Ensino 

Superior, das suas instituições, unidades orgânicas e oferta formativa. 

 

Percebendo as preocupações evidenciadas, a OMD está – como identificado em 

jeito de declaração de interesses – vinculada à defesa dos interesses da saúde 

oral e da dignidade, prestígio e segurança no exercício da medicina dentária. 

 

E é nesta perspetiva, que a OMD debruça o seu ponto de vista, que nos parece, 

no que toca à saúde oral, mais ampla do que a aquela que está vertida no 

documento. Senão vejamos: 

 

Não obstante, o documento em apreço ser um documento muito bem 

estruturado, plasmando a nova orientação estratégica que revela não só a 

preocupação com a conjugação de áreas interdisciplinares para a resposta aos 

desafios atuais mas também com a transição digital, a internacionalização, a 

diversidade e a confiança no sistema, nas 39 páginas que compõe o Plano 

Estratégico A3ES - 2021-2024; não é feita referência ao papel das Ordens 

Profissionais nos processos de acreditação das instituições de Ensino Superior, 

bem como na avaliação global das referidas instituições e da qualidade dos 

ciclos de estudo que ali são lecionados, independentemente da sua natureza 

graduada ou pós-graduada. 
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E no entender da OMD, tal circunstância, está de certa forma em contradição 

com o disposto no diploma fundacional da A3ES, mais concretamente, o 

Decreto-Lei 369/2007 de 5 de novembro, que no parágrafo 7. do artigo 7.º dispõe 

da seguinte forma: 

 

 “Nos procedimentos de acreditação são obrigatoriamente ouvidas as entidades 

mais representativas das profissões para cujo exercício os ciclos de estudos em 

causa visem habilitar, abrangendo ordens ou associações profissionais, 

associações sindicais e patronais, e ainda os ministérios interessados.” (itálico 

da responsabilidade da OMD) 

 

Ora, tratando-se o documento em análise de um Plano Estratégico para um 

triénio onde o sistema de Ensino Superior, à semelhança do que acontecerá com 

a grande maioria dos sectores de atividade nacional e internacional, atravessará 

um período de inevitáveis desafios e possíveis transformações de paradigma 

comportamental, acredita a OMD que deveria ter contemplado e referido de 

forma expressa e inequívoca, qual o papel da Ordens Profissionais, nos 

processos de acreditação e avaliação das instituições de ensino, na formação 

de profissionais que anos mais tarde, vão, obrigatoriamente, ser membros 

associados das respetivas associações profissionais. 

 

É, portanto, com o propósito de, no seu entender, adaptar o Plano Estratégico 

A3ES - 2021-2024 não só às reais necessidades da situação vivida no nosso 

país, mas ao mesmo tempo tornar o mesmo documento, totalmente compatível 

com aquelas que são as respetivas imposições legais que lhe estão subjacentes, 

que a OMD propõe o seguinte aperfeiçoamento ao Plano Estratégico A3ES - 

2021-2024. 
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iii. Proposta da OMD 

 

Antes de proceder à concretização da sua proposta a OMD entende que o que 

ora é sugerido deveria ser visto num contexto geral e transversal ao exercício de 

todas as atividades que são reguladas por associações de carácter profissional 

congéneres à OMD. Não obstante, porque este documento é redigido por e em 

nome da OMD, não fará referências que não à realidade relacionada com a 

saúde oral e com a prática da medicina dentária. Nesse contexto, a análise do 

cumprimento das diretrizes relacionadas com os standarts europeus para o perfil 

do médico dentista são fundamentais. Por outras palavras, para a OMD, os 

resultados de aprendizagem consensualizados como mínimos e que são 

requeridos no final do percurso formativo, são fundamentais no sentido de 

garantir a segurança da atividade profissional, já que têm como objetivo primário 

a proteção dos pacientes. Nessa conformidade, a avaliação complementar e o 

contributo da OMD será sempre uma mais valia fundamental.  

 

Conforme referido supra, entre as atribuições que lhe estão legalmente 

consignadas no âmbito dos seus Estatutos, a OMD tem a função de participar 

nos processos oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso 

à profissão, bem como participar ativamente no ensino pós-graduado. 

 

Neste contexto, propõe a OMD que no que concerne à acreditação e avaliação 

de instituições de ensino e de ciclos formativos relacionados com o exercício da 

medicina dentária, o Plano Estratégico A3ES - 2021-2024 passe a referir, de 

forma clara e inequívoca, a necessidade de consulta da OMD porquanto só os 

profissionais do sector, no âmbito das competências práticas e da experiência 

profissional adquirida no exercício da sua atividade, são capazes de se 

pronunciarem de forma efetiva e fundamentada sobre a qualidade formativa dos 

profissionais e dos planos de estudo que são lecionados nas mesmas 

instituições de Ensino Superior, que depois se refletirá, de forma mais ou menos 

coincidente no exercício da respetiva prática clínica.  



 

5 

 

 

 

 

Nessa conformidade, a participação da OMD nessa pronúncia, de forma a torná-

la mais robusta e consistente, deveria ser feita, também, através de um 

acompanhamento da OMD nas comitivas das visitas efetuadas pelas Comissões 

de Avaliação Externa (CAE), naturalmente com um papel devidamente balizado. 

Esse acompanhamento permitiria uma análise mais detalhada dos aspetos 

cruciais a ser ponderados pela associação profissional que assegura o 

profissionalismo dos médicos dentistas que introduz no mercado laboral 

nacional. 

 

 

Porto, 14 de janeiro de 2022 

 

Em nome do Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas 

 

O Bastonário 

 

 

 

Miguel Pavão 
 
 


