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Em outubro de 2005 escrevi nas páginas
do Suplemento Universidades sobre a
procura do ensino superior belga francó-
fono por parte de estudantes franceses

que não encontravam lugar no seu país. O fenó-
meno tomou proporções de invasão, em forma-
ções como a Medicina Veterinária, levando à in-
trodução de numerus clausus e um exame de ad-
missão. Os franceses, com a sua experiência do
Bac, tinham melhores resultados nas provas, ape-
sar de no curso os resultados serem equivalentes,
deixando de fora muitos estudantes belgas.

Em 2006, a Comunidade Francesa da Bélgica
aprovou um decreto limitando o número de es-
tudantes estrangeiros em Medicina Veterinária
e em Fisioterapia. Em 2007, alargou esta limita-
ção a outros cursos da área da saúde. Este alarga-
mento foi contestado, tendo chegado ao Tribu-
nal Constitucional belga que, consultado o Tri-
bunal de Justiça da União Europeia, em 2011 ,
decidiu que não era aceitável a justificação dada
do peso dos estudantes estrangeiros no orça-
mento belga, e, havendo numeri clausi, não era
legítimo distinguir entre cidadãos belgas e ou-
tros comunitários. Anulou as limitações, exceto
no caso de Medicina Veterinária e Fisioterapia,
aceitando o argumento de que estava em causa a
saúde pública, porque o número de belgas for-
mados seria insuficiente para as necessidades.

Este ano a medida será alargada a Medicina e
a Medicina Dentária. O número de alunos admi-
tidos com um diploma de ensino secundário es-
trangeiro, chegou aos 26% em Medicina e a 45%
em Dentária. Supõe-se que, para além de alguns
luxemburgueses e outros, sejam quase todos
franceses. O problema é grave devido à dimen-
são relativa da França e da Bélgica Francófona.
Se é interessante ter estudantes estrangeiros,
esta “invasão” já não o é. E não se vê razão para
serem os belgas a pagar os estudos dos franceses.

Que soluções? O problema coloca-se essen-
cialmente em países com a mesma língua ou em
países cuja língua é amplamente falada, caso do
inglês. O Reino Unido optou por propinas eleva-
das, financiando os estudantes, britânicos e os
comunitários legalmente residentes no Reino
Unido, através de empréstimos.

Fica claro que só é viável garantir a livre cir-
culação e ter sistemas de ensino superior com
regras de acesso e custos de frequência muito di-
ferentes, se existir o travão da língua. E que não é
apenas na área financeira que se tem tentado
construir a União Europeia sem regras adapta-
das à realidade. ■
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“Não se vê razão para serem
os belgas a pagar os estudos
dos franceses”.


