
Mil alunos
no superior
com regras
especiais

Estudantes dos Açores
e da Madeira são alguns
dos que entram com
notas mais baixas em
cursos como Medicina Pl6



Mais de 1000 jovens entraram
na universidade com regras especiais
Alunos das ilhas são alguns dos beneficiados. Regimes especiais estiveram para acabar mas resistem até hoje

ISABEL LEIRIA

'^^ concurso nacional de
r acesso ao ensino su-

perior arrancou esta

semana, mas nem
todos os alunos que
chegam às univer-
sidades entram por

k y esta via ou precisam-^ de ter as mesmas no-
tas que os colegas. As exceções para
estudantes com certas características
(como serem das regiões autónomas
ou filhos de funcionários portugueses
a trabalhar no estrangeiro) e que, por
essa razão, têm um tratamento à parte,
estão previstas na lei há vários anos.
Apesar de terem vindo a ser criticadas

por vários agentes ligados ao superior,

mantêm-se até hoje.
Só no concurso do ano passado, en-

traram 1607 estudantes por via dos

regimes e contingentes especiais. Des-
contando os bolseiros dos PALOP, um
dos regimes especiais previstos (ver cai-

xa), foram mais de mil jovens portugue-
ses que concorreram a vagas próprias.
Nalguns casos não precisaram de fazer
as provas de ingresso; noutros, como é

o caso dos contingentes dos Açores e
da Madeira, conseguiram entrar em al-

guns dos cursos mais disputados, como
Medicina, com médias mais baixas.

Em 2006, o então ministro Mariano
Gago chegou a prometer rever a situa-

ção. "Haver estudantes que se esforçam
por ter boas notas preteridos por ou-

tros, pelo simples facto de pertencerem
a um grupo especial, independente-

mente do seu sucesso escolar, não pode
ser aceite", declarou no Parlamento. Se
há grupos a merecer tratamento espe-
cial, terá de ser "consensual, conheci-
do de todos e aceite como exceção",
defendeu.

Mariano Gago chegou a pedir pare-
ceres a responsáveis de universidades e

politécnicos e à Comissão Nacional de
Acesso ao Ensino Superior (CNAES),
que se manifestou muito crítica, recor-
da Virgílio Meira Soares, ex-presidente
desta Comissão. A CNAES considerou

que a legislação atual (que, no essencial,
se manteve até hoje) introduzia "distor-

ções inaceitáveis", propôs a extinção
de quase todos os contingentes (ficaria
o destinado a pessoas deficientes) e

sugeriu que, no caso dos regimes espe-
ciais, a manterem-se alguns, devia ser



sempre exigido que os "candidatos te-
nham nota igual ou superior ao último
colocado" do regime geral.

O Expresso pediu a Mariano Gago
que recordasse este processo, mas o ex-
ministro não quis pronunciar-se.

Corrida a Medicina

A lista de entradas por curso no ano
passado mostra que, através dos con-

tingentes especiais, que contam com
uma percentagem de vagas próprias,
entraram em Medicina pelo menos 70
estudantes. A Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa foi a que
acolheu mais: 22, sendo 12 pelo con-
tingente da Madeira, 8 pelos Açores
e dois pela emigração. Em cada um
destes grupos, anota do último coloca-
do foi significativamente inferior à do
último que entrou pelo regime geral
— nenhum destes estudantes acedeu
com menos de 176,2 valores. Já o úl-
timo a entrar nas vagas atribuídas a
candidatos dos Açores, por exemplo,
conseguiu-o com 160,2.

A direção da Faculdade de Medicina
(FM) confirma estes números e acres-
centa outros: no caso dos estudantes
dos Açores, a média dos oito ingressos
foi de 163,8 valores. Noutros cursos que
exigem médias altas, como Engenharia
Aeroespacial no Técnico (mínima de
176 valores), também se nota uma pro-
cura considerável: 10 colocados pelos
contingentes especiais, com notas a
partir dos 135,5.

O tratamento especial dado às regiões
autónomas tem origem no facto de a
oferta de ensino superior nas ilhas ser
muito inferior à do continente. Nos
casos em que os cursos existam nos
dois lados, os alunos só podem invocar
a condição de contingente especial se

tiverem concorrido antes à licenciatura

que existe na sua região. Por exemplo,
um aluno da Madeira tem de concorrer
primeiro ao ciclo básico de Medicina
da Universidade da Madeira. Se não
entrar por não ter nota suficiente (no
ano passado a mínima aí foi de 174 valo-

res), então é que pode tentar entrar no

continente, nas vagas especiais.
Outros contingentes que contam com

vagas próprias são os dos militares,
pessoas com deficiência e emigrantes e

seus familiares (incluindo filhos, netos
ou sobrinhos que com eles residam).

No caso dos chamados "regimes es-

peciais", que contam com até 10% de

vagas adicionais em relação ao concur-
so nacional, a candidatura obedece a
regras diferentes. Na maior parte dos

casos, estes alunos não precisam de ter
notas mínimas nem realizar exames
nacionais como provas de ingresso,
mesmo que tenham seguido o ensino
secundário português.

Neste último caso, basta que tenham
concluído as disciplinas consideradas
essenciais para o curso que pretendem,
como por exemplo Biologia, Física e

Matemática para quem concorre a Me-
dicina.

A exceção são os atletas de alta com-
petição, que viram a exigência aumen-
tar nos últimos anos: têm sempre de
realizar provas de ingresso e cumprir
as notas mínimas estabelecidas.

Descriminação positiva ou injusta?

A questão é saber se as exceções se jus-
tificam. "Sou contra regimes especiais
seja para o que for: são sempre fonte de

iniquidade, menorização das institui-
ções e capa para arbitrariedades even-
tuais", diz José Fernandes e Fernandes,
diretor da FM de Lisboa. Crítico do
sistema de acesso a Medicina, o diretor
há muito que defende que as faculdades
deviam ter uma palavra a dizer na sele-

ção dos alunos, nomeadamente através
de uma entrevista aos candidatos.

Para Pedro Lourtie, ex-secretário de
Estado do Ensino Superior e ex-dire-
tor geral do Ensino Superior, faz sen-
tido ter medidas de "descriminação
positiva". " O que não faz sentido é ter
medidas que não são avaliadas face
aos objetivos que as justificaram e,
em função da avaliação, revistas." De
resto, considera, as situações previs-
tas na lei são muito diferentes umas
das outras.

No caso das regiões autónomas, por
exemplo, a questão devia ser pensada,
não em termos de acesso mas de ação
social e apoio às deslocações, o que
também se pode aplicar a alunos des-
locados do continente, sugere Lour-
tie. Já em relação aos que estudam
no estrangeiro, pode fazer sentido o

tratamento diferente, na medida em

que muitas vezes não seguem o currí-
culo nacional.

Questionado sobre este assunto, o se-

cretário de Estado do Ensino Superior
fez saber que não está prevista "qual-
quer alteração das regras".
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valores foi a nota mais baixa com que
dois candidatos entraram em
Medicina, no ano passado, pelos
contingentes especiais dos Açores e
da emigração

VIAS DE ACESSO

CONTINGENTES ESPECIAIS
O que são os contingentes especiais?
As vagas fixadas na 1

a fase
do concurso de acesso ao su perior
são distribuídas por um contingente
geral (ao qual concorre a maioria
dos candidatos) e vários especiais.
As regras de candidatu ra são
as mesmas para todos. Mas quem
concorre pelos contingentes especiais

consegue entrar com notas
mais baixas.

Que contingentes existem?
Candidatos oriundos dos Açores
e da Madeira (cada um destes

contingentes têm para si até 3,5%
das vagas fixadas na 1 a fase);
emigrantes portugueses e familiares

que com eles residam (até 7%
das vagas); a prestar serviço militar
efetivo (até 2,5%); portadores
de deficiência (até 2,5%).

Quantos alunos foram colocados?
1026 em 2013: 773 pelos contingentes
da Madeira e dos Açores; pelo
da emigração foram 98 e militares 28.
Com deficiência foram 127.

REGIMES ESPECIAIS
Que regimes especiais existem?
Para funcionários portugueses de
missão diplomática no estrangeiro e

funcionários públicos em missão
oficial no estrangeiro e da UE e seus
familiares; oficiais das Forças



Armadas; bolseiros dos PALOP;
funcionários estrangeiros de missão

diplomática em Portugal e seus

familiares; atletas de alta competição;
naturais de Timor-Leste e filhos.

Quantos alunos foram colocados?
581 em 2013, a maioria (414) bolseiros
dos PALOP. Atletas foram 68 e

funcionários no estrangeiro 42.


