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Gabinete Nacional da Prova de Acesso à 
Formação Específica 
Assinatura de Protocolo de Colaboração 
 

 A 9 de janeiro de 2017 a Comissão Nacional para a criação 
do novo modelo de Prova Nacional para Acesso ao Internato Médico 
- doravante Comissão Nacional -, nomeada pelo Despacho n.º 
642/2016 de 14 de janeiro, concluiu os trabalhos para os quais havia 
sido mandatada. Posteriormente, no dia 4 de abril de 2017 decorreu 
a apresentação e discussão do referido modelo, à qual se seguiu um 
período de 30 dias de discussão pública com início a 10 de abril de 
2017, findo o qual foram consideradas e analisadas as sugestões 
recolhidas.  

 Durante todo o processo a ANEM manteve os estudantes de 
Medicina portugueses permanentemente informados acerca dos 
desenvolvimentos relativos ao novo modelo de Prova Nacional, 
tendo elaborado um Comunicado referente aos principais aspetos 
positivos e negativos do modelo proposto e do processo que o gerou. 
Ademais, foi ainda criado um Documento Explicativo no qual foi 
realizado um balanço entre as posições dos estudantes de Medicina, 
defendidas pela ANEM durante o decorrer dos trabalhos, e o novo 
modelo proposto pela Comissão Nacional, que resultou do trabalho 
conjunto de diversas entidades ao longo de sete meses. 

 Assim, foram várias as propostas apresentadas pela 
Comissão Nacional, ficando a tutela incumbida da decisão sobre a 
aplicação efetiva das mesmas. De entre estas recomendações 
identifica-se a sugestão da criação do Gabinete Nacional de Provas 
de Avaliação Médica, entidade que surgia com o objetivo de 
profissionalizar a estrutura responsável pelo processo de avaliação e 
seriação dos médicos para o acesso ao Internato Médico.  

 Hoje, dia 10 de novembro de 2017, foi assinado o Protocolo 
de Colaboração entre a Ordem dos Médicos, as Escolas Médicas 
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Portuguesas e a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., 
que visa estabelecer as condições para a preparação e realização da 
Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada, incluindo a 
criação do Gabinete da Prova Nacional de Acesso à Formação 
Médica Especializada e a formação dos membros técnicos do 
Gabinete e do Júri da Prova. O mesmo Protocolo foi ainda 
homologado pelo Senhor Ministro da Saúde.  

 É com bastante satisfação que a ANEM acolhe a vontade e 
compromisso comuns às estruturas supracitadas, para o 
desenvolvimento e aplicação de uma prova mais justa e adequada 
aos fins a que se destina: seriação dos candidatos para efeitos de 
ingresso na Formação Especializada. É incontestável a dependência 
que se estabelecerá entre o currículo médico e os objetivos 
constantes neste novo modelo de prova, o que certamente terá 
implicações na qualidade profissional do exercício da Medicina e nos 
cuidados prestados aos doentes. Por conseguinte, a concretização 
do Gabinete não poderia ocorrer senão através da colaboração e 
cooperação entre as estruturas responsáveis pela formação médica 
e pelo garante da qualidade da Medicina praticada em Portugal, 
esperando-se uma consistente e progressiva melhoria dos trabalhos 
produzidos por esta estrutura. 

 Não obstante, importa recordar as anteriores tentativas de 
mudança do modelo de Prova Nacional que, apesar de cumprir com 
os objetivos que estiveram na sua origem, se encontra desadequada 
relativamente à evolução da educação médica e das competências 
esperadas de um recém-graduado em Medicina. Deste modo, e 
havendo o compromisso para com a implementação do novo 
modelo de Prova Nacional para efeitos de acesso à Formação 
Especializada em 2019, antecedida da realização de uma prova-
piloto em 2018, impera a que o trabalho desenvolvido pela 
Comissão Nacional não caia no esquecimento e se dê continuidade 
às diligências necessárias para concretizar o compromisso 
estabelecido perante os estudantes de Medicina portugueses e para 
com a Saúde em Portugal. 
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 Por último, importa referir que durante todo o processo 
respeitante à criação do novo modelo de Prova Nacional para acesso 
à Formação Especializada a ANEM foi constantemente ouvida, 
desde a sua integração na Comissão Nacional até à presença no 
momento de assinatura do Protocolo de Colaboração supracitado. 
Durante toda a discussão decorrente deste processo, a posição dos 
estudantes de Medicina foi persistentemente defendida, 
representando a assinatura do Protocolo de Colaboração não um 
cessar, mas um acréscimo na responsabilidade da representação 
dos interesses dos estudantes de Medicina nos trabalhos que se 
iniciarão.  

 Assim, a ANEM encontra-se, como sempre, disponível para 
esclarecer qualquer questão alusiva ao presente comunicado, 
através de geral@anem.pt.  

  

   

Porto, 10 de novembro de 2017 

 

_______________________ 

Ana Rita Ramalho 
Presidente 


