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As universidades privadas não
reúnem as condições mínimas
para abrir licenciaturas de medi-
cina. Nos últimos anos, várias ins-
tituições de ensino superior pri-
vado tentaram avançar com cur-
sos nesta área, mas a escassez de
professores qualificados, a falta de
hospitais com capacidade para re-
ceber os alunos para internato ou
a insuficiente investigação cientí-
fica em medicina impediram o ar-
ranque destas licenciaturas.

Depois do apelo do primeiro-
-ministro Passos Coelho para que
as universidades privadas inves-
tissem em cursos de medicina, o
Diário Económico foi saber por-
que razão, afinal, não existem es-
tes cursos no privado.

E a resposta é simples: “As
propostas das privadas não têm
qualidade”. Quem o diz é o pre-
sidente da Agência de Avaliação e
Acreditação (A3ES), Alberto
Amaral, responsável pela avalia-
ção e autorização do funciona-
mento de todos os cursos supe-
riores em Portugal.

Desde pelo menos 2010, seis
instituições privadas - Católica,
Lusófona, Piaget, Fernando Pes-
soa, Egas Moniz e a Cooperativa
de Ensino Superior, Politécnico
e Universitário (CESPU) - tenta-
ram abrir cursos de medicina.
Até agora, nenhuma conseguiu
passar no crivo da A3ES. “Não há
problema nenhum em haver fa-
culdades de medicina privadas.
Têm é que ter qualidade”, diz
Alberto Amaral.

Os cursos de medicina são dos
mais caros - custam cerca de 15
mil euros anuais - e são vários os
requisitos exigidos às institui-
ções de ensino, que acabam por
não conseguir cumpri-los e de-
sistir de abrir as licenciaturas. É
preciso garantir um protocolo

com um hospital de grande di-
mensão para treinar os médicos,
“com menos do que 700 ou 800
camas não dá para nada”, expli-
ca Alberto Amaral. À excepção
dos hospitais de S. João (no Por-
to), de Sta. Maria (Lisboa) e de
Coimbra, que são hospitais uni-
versitários, não há muitos outros
disponíveis para receber e for-
mar os alunos. “O problema é
que os hospitais são pagos em
função da eficiência” e se rece-
berem os alunos de medicina “a
eficiência diminui cerca de
30%”, sublinha Alberto Amaral.

Além da parceria obrigatória
com um hospital e centros de
saúde, para que possam abrir
uma licenciatura as universida-
des têm que ter 60% dos profes-
sores em regime de tempo inteiro
e, pelo menos, metade tem que
ser doutorado. Têm também de
fazer investigação científica na
área da medicina e, neste mo-
mento, diz Alberto Amaral, “não
há um único centro de investiga-
ção nas privadas”.

Foi precisamente por causa
destas exigências que a Univer-
sidade Católica (UCP) acabou
por desistir de abrir um curso de
medicina em 2002. “É um sonho
que a universidade procura
concretizar, mas um curso de
medicina envolve muitos recur-
sos humanos, materiais e clíni-
cos. A exigência é muita”, disse
ao Económico a reitora da UCP
Maria da Glória Garcia, que

Saúde Falta de professores qualificados, de parcerias com hospitais para receber alunos ou
investigação insuficiente em medicina, são factores que impedem privadas de abrir licenciaturas.

Universidades privadas
sem condições para abrir
cursos de medicina

ALBERTO AMARAL

Presidente da Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior

TRÊS PERGUNTAS A...

”Não há falta
de médicos, há má
distribuição”
Alberto Amaral avisa que “é preciso”
tomar medidas para uma melhor
distribuição dos médicos pelo país.

Só a partir do ano 2000 houve
um aumento de vagas para Medi-
cina. Porquê?
Nos anos 1972/73 a Medicina era um
curso extremamente apetecível e não
havia restrições no número de vagas.
Chegaram a entrar mais de mil alunos
só na Faculdade de Medicina no Porto.
O que causou um problema enorme
porque os hospitais não tinham capa-
cidade para receber tantos alunos. Por
isso, logo a seguir ao 25 de Abril foi in-
troduzido o sistema ‘numerus clau-
sus’. O problema é que reduziram de-
mais as vagas e durante demasiado
tempo. Houve um ano em que no país
entraram apenas 140 alunos.
Teríamos hoje mais médicos sem
o sistema de ‘numerus clausus’?
Fechamos demasiado a torneira e es-
queceu-se que as decisões em Medici-
na só produzem efeitos dez ou doze
anos depois: são seis anos de curso e
mais dois de internato. É preciso que
os ministros da Educação e da Saúde
decidam o que fazer a seguir, porque
as decisões de agora só têm efeitos
daqui a dez anos.
Há falta de médicos no país?
Não, o que há é uma má distribuição e
governação. Hoje, o que se produz de
médicos por ano é suficiente. É preci-
so é contratá-los. Mas de futuro pode
haver um problema: como entre 70 e
74 formaram-se milhares de médicos
ao mesmo tempo, estão todos a
reformar-se ao mesmo tempo. A.P.

Licenciaturas
Desde 2011, a Agência de Avaliação
já chumbou 189 cursos superiores.

Todas as licenciaturas de medici-
na a funcionar nas universidades
públicas vão ser avaliadas a partir
de Outubro deste ano.

No total são nove cursos que
vão ser passados a pente fino pela
Agência de Avaliação e Acredita-
ção do Ensino Superior (A3ES),
adiantou ao Diário Económico
Alberto Amaral. As Faculdades
de Medicina do Porto, Lisboa,
Coimbra, da Beira Interior, Uni-
versidade Nova, Madeira e Aço-
res vão ser alvo de visitas de es-
pecialistas e de acções de fiscali-
zação de toda a documentação
(lista das disciplinas leccionadas,
número de horas das disciplinas
ou vínculos de professores, por
exemplo). O objectivo é verificar

acrescenta que não está nos pla-
nos da instituição voltar a tentar
abrir esta licenciatura.

O administrador do grupo Lu-
sófona, Manuel Damásio - que
tentou abrir um curso em 2010,
sem sucesso - diz que a falta de
oferta privada de curtos de medi-
cina resulta de “muitos interesses
egoístas”. Damásio tece duras crí-
ticas ao sistema e diz não ter dúvi-
das que “há várias entidades pre-
paradas para abrir os cursos”.

Há falta de médicos ou estão
só mal distribuídos?
No início de Fevereiro, à margem
da inauguração de um centro mé-
dico e de investigação privado em
Sta. Maria da Feira, Passos Coelho
reconheceu que faltam médicos
em Portugal e deixou a sugestão
de abrir a formação destes profis-
sionais a universidades privadas.
“O Estado não tem de ter o mono-
pólio [da formação destes profis-
sionais]”, afirmou o primeiro-
-ministro.

Mas quando se discute se há
falta de médicos no país, as opi-
niões dividem-se. Das nove li-
cenciaturas de medicina a funcio-
nar nas universidades públicas
saem cerca de 1.400 alunos por
ano. Alberto Amaral defende que
não há falta de médicos, “o que há
é uma má distribuição” no país. O
responsável pela A3ES diz que
com os alunos que se formam to-
dos os anos, e a que se somam
mais 20% a frequentar o interna-
to, “em pouco mais de dez anos
será possível substituir pratica-
mente todos os médicos” do Ser-
viço Nacional de Saúde.

E é precisamente para tentar
corrigir a “má distribuição” dos
médicos pelo país, que o Governo
vai avançar com um incentivo ex-
tra-salarial de mil euros para os
clínicos que queiram trabalhar nas
zonas onde se verificam carências
destes profissionais da saúde. ■

“Em pouco
mais de dez
anos será
possível substituir
praticamente
todos os médicos”
do SNS, diz
Alberto Amaral,
presidente
da A3ES.
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Anualmente saem das
faculdades de medicina

1.400 alunos. Seguem-se
dois anos de internato
num hospital e outros

tantos de especialização.

Swoan Parker / Reuters

25.862 MÉDICOS NO SNS
Em 2014 existiam 25.862 médicos no SNS segundo
a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).
Mais 2.371 clínicos do que em 2010.

Para que um curso possa funcionar,
são vários os critérios exigidos quan-
to ao corpo docente. Mais de metade
(60%) dos professores do curso
têm de dar aulas a tempo inteiro
e em exclusivo naquele curso (tempo
integral). Além disso, metade dos
professores têm que ser doutorados
e, destes pelo menos, 30% têm que
fazer investigação científica e ser
especializados na área nuclear
da licenciatura. As instituições
têm ainda que ter uma parceria com
um hospital que receba os alunos,
para que façam o internato.

Metade dos
professores têm
de ser doutorados

Entre 2016 e 2020 deverão passar à
reforma 5.313 médicos. Segundo um
estudo que analisa as necessidades
dos recursos humanos na Saúde,
realizado pela Universidade de Coim-
bra, este é o número de médicos que
vão reunir as condições para que se
reformem sem penalizações. São
20,5% do número de clínicos que es-
tão hoje em exercício no Serviço Na-
cional de Saúde. O mesmo relatório
indica que será entre os médicos de
família que haverá o maior número

de aposentações, com 2.922 refor-
mas previstas, principalmente nas
zonas do Norte e de Lisboa e Vale
do Tejo. Já os hospitais vão perder
2.308 médicos, na sua maioria
na região de Lisboa e Vale do Tejo.

20,5%
Percentagem dos médicos
em funções que se podem

aposentar até 2020

5.313 passam à reforma até 2020

No total, as universidades abriram
este ano 1.517 vagas para as licencia-
turas de medicina. Segundo os
números da Direcção-Geral do Ensi-
no Superior (DGES) este número
não é alterado desde 2010. E só a
partir de 2002 o total de vagas ul-
trapassou as mil. Um número que
não existia há 38 anos, quando em
1977 as universidades públicas dis-
ponibilizaram mil lugares para as li-
cenciaturas de medicina. A redução
do número de vagas neste curso

chegou com o sistema de ‘numerus
clausus’ que, no final dos anos 70,
impôs um limite máximo de alunos
por cada curso em cada universida-
de. Olhando para a evolução das
vagas, desde 1977, o menor número
de lugares abertos em medicina foi
em 1986 quando ficaram disponíveis
190 lugares em todo o país. Hoje são
oito as universidades públicas que
oferecem licenciatura de medicina,
sendo a de Lisboa a que abre mais
vagas (295).

Universidades têm 1.517 vagas em medicina

O Governo quer dar aos médicos um
incentivo de mil euros mensais para
que se fixem nas zonas do interior do
país, onde há falta de profissionais de
saúde. A este incentivo extra salário,
que vai ter a duração de cinco anos,
somam-se ainda compensações para
despesas de deslocação e de trans-
porte e outros benefícios, como mais
dois dias de férias por ano, a garantia
na transferência de escola para os
filhos e facilidades na colocação
de emprego para o cônjuge. Nenhum
outro sector da Função Pública
tem este tipo de incentivos.

Mil euros de incentivo
para chamar médicos
ao interior

dos médicos avaliadas em Outubro
se cumprem o exigido por lei.

O processo de avaliação arran-
cou há três anos e já foram anali-
sados, de forma faseada, 2.406
cursos de várias áreas e todos os
novos cursos que as universidades
queriam lançar. Do total das li-
cenciaturas, mestrados e douto-
ramentos já avaliados houve 189
que ‘chumbaram’ nos critérios da
A3ES e que, por isso, foram encer-
rados. Foi nesse período, em 2012,
que o curso de medicina lançado
pela Universidade de Aveiro, em
parceria com a Universidade do
Porto, acabou por encerrar. Para a
A3ES o curso tinha menos profes-
sores qualificados do que é exigido
por lei. O curso tinha arrancado
há menos de um ano.

Chegou agora a vez de avaliar
todos os cursos de medicina em
funcionamento há vários anos.

Mas não serão os únicos a passar
pelo crivo da Agência. A partir de
Outubro vão ser fiscalizados por
Alberto Amaral 604 cursos. No
próximo ano lectivo, o processo
de avaliação de todos os cursos
superiores, que foi realizada du-
rante cinco anos e envolveu
3.010 licenciaturas, mestrados e
doutoramentos, vai entrar na
recta final. A avaliação dos cur-
sos arrancou no final de 2009,

depois de um período de quatro
anos sem qualquer fiscalização.
Nesse ano estavam em funciona-
mento 5.261 cursos de licencia-
tura, mestrado e doutoramento
em Portugal. No entanto, houve
1.800 que as instituições de ensi-
no superior decidiram não sub-
meter para avaliação, sendo au-
tomaticamente encerrados.

A avaliação de um curso que
vai arrancar pela primeira vez
tem um custo de 2.300 euros
para as instituições de ensino
superior. Já a avaliação de um
curso em funcionamento custa
600 euros.

Até 2005 a avaliação dos cur-
sos era feita pelo Conselho Nacio-
nal de Avaliação do Ensino Supe-
rior, extinto nesse ano. Entre
2005 e 2009 não foi feita qualquer
fiscalização. ■ A.P.

O curso de medicina
da Universidade
de Aveiro encerrou
em 2012 por ter
menos professores
qualificados
do que o exigido.


