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Concurso de Acesso à Formação Específica 

do Internato Médico 2016 

Tendo terminado hoje, por preenchimento total do número  de 
vagas, o concurso de acesso à Formação Específica no âmbito do 
programa de Internato Médico 2016, vem a Associação Nacional 
de Estudantes de Medicina (ANEM) emitir a sua apreciação 
acerca da forma como o mesmo decorreu e dos seus resultados. 

1. Em 2016, o processo de escolha de vagas foi realizado pela 
primeira vez ao abrigo do novo Regime Jurídico do Internato 
Médico, cujo regulamento - RIM - (publicado a 29 de julho de 
2016) se revelou omisso e de difícil interpretação em diversas 
questões estruturais ao concurso. Destaca-se o esforço por 
parte da Administração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS) em responder aos diversos pedidos para 
esclarecer estes pontos previamente ao concurso, bem 
como o conteúdo dos esclarecimentos prestados. Importa no 
entanto referir que a maioria destes esclarecimentos 
foram prestados tardiamente - entre março e maio, cerca 
de oito meses após a publicação do RIM - e, por isso, não se 
identificou a preocupação com a difusão da informação 
adequada de forma atempada, o que, na perspetiva na ANEM, se 
teria traduzido numa melhoria das condições do concurso; 

2. Destaca-se também positivamente a manutenção do 
processo de escolha de vagas durante o mês de junho, o 
que não só deu cumprimento à legislação vigente, como irá 
permitir aos candidatos que não obtiveram vaga a realização de 
nova PNS ainda em 2016, minimizando o intervalo de tempo 
para acesso a novo procedimento concursal; 

3. É também da opinião da ANEM que se verificou este ano, face 
aos anteriores, uma melhoria do processo de escolha, 
resultado da publicação antecipada do mapa de vagas e 
calendário de escolhas, de uma maior dispersão dos dias de 
escolha e da divulgação online em tempo real das vagas 
disponíveis a concurso. Realça-se neste ponto que a ANEM 
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considera a divulgação atempada das vagas disponíveis a 
concurso e a estabilidade do mapa após o início deste 
imprescindíveis para uma escolha consciente e legítima por 
parte dos candidatos. A republicação do mapa de vagas a 25 de 
maio e a retirada de uma vaga a 3 de junho, embora não tenham 
colocado em causa a seriedade do processo, demonstram que 
existe ainda espaço para melhoria. A ANEM incita a ACSS, 
ouvidas a  Ordem dos Médicos (OM) e Conselho Nacional do 
Internato Médico (CNIM), a trabalhar na otimização 
administrativa da elaboração e publicação do mapa de 
vagas, fazendo pleno uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação atualmente disponíveis. O 
mesmo raciocínio deverá ser aplicado à lista de candidatos 
ao concurso, também esta republicada a 27 de maio. 

As melhorias administrativas evidenciadas pela ANEM, 
no entanto, não poderão nunca mascarar as consequências 
tremendamente negativas do resultado do mesmo: 158 
médicos veem-se hoje impossibilitados de concluir a sua formação, ao 
que se acrescem os 213 que, tendo desistido deste concurso, se irão 
também somar aos candidatos do próximo ano. 

De acordo com as boas práticas internacionais, e que Portugal 
cumpriu até 2014, o processo de formação médica não se esgota na 
pré-graduação, devendo ser completada a nível pós-graduado através 
do Internato Médico, conducente ao grau de especialista. A ANEM 
lamenta profundamente que o contrário se verifique, 
considerando que a criação de médicos sem acesso à formação 
específica não só defrauda as legítimas expectativas dos mesmos 
que, após sete anos de formação, veem esta forçosamente 
interrompida, como terá inevitavelmente, a médio prazo, 
consequências deletérias para a prestação de cuidados de Saúde em 
Portugal. 
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Por tudo isto, a ANEM urge: 

- O Ministério da Saúde a pronunciar-se rapidamente sobre o 
papel destes médicos no Sistema de Saúde, a procurar 
alternativas para que os mesmos tenham a oportunidade de 
completar a sua formação e a encontrar estratégias para evitar 
que o problema se repita em anos futuros; 

- A Ordem dos Médicos a rever o processo de atribuição de 
idoneidades e capacidades formativas, por forma a, sem 
prejuízo da qualidade da formação, aumentar a sua efetividade 
e maximizar a oferta formativa pós-graduada. Neste sentido, 
importa também aumentar a transparência de todo o processo, 
por forma a prevenir as dúvidas que anualmente têm surgido 
sobre o mesmo; 

- A ACSS, envolvendo o Ministério da Saúde, a identificar os 
principais constrangimentos à atribuição de idoneidades 
formativas aos diversos serviços do SNS, dotando-os, de 
seguida, dos meios necessários para a formação de internos; 

- O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
a rever o número de ingressos anual nos cursos de Medicina, 
fazendo cumprir o propósito para que o numerus clausus foi 
instituído: respeitar as capacidades de formação com qualidade 
das Instituições de Ensino Superior e a política nacional de 
formação de recursos humanos que, na opinião da ANEM, 
deverá ser condicionada, na área médica, pela capacidade de 
ingresso no Internato Médico para conclusão da formação. 
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O resultado dos dois últimos concursos de acesso à formação 
especializada, acrescidos da ignorância relativa às reais necessidades 
regionais e por área de especialização médica, evidenciam o 
deficitário planeamento da formação médica que existe 
atualmente em Portugal, que determinará a deterioração do 
Sistema de Saúde.  A ANEM considera que tal desresponsabilização 
da tutela não é compatível com um desenvolvimento sustentável da 
Saúde Nacional e reafirma a sua disponibilidade para colaborar com 
todas as entidades e em todos os processos que tenham em vista a 
melhoria das condições de Formação Médica em Portugal. 

Covilhã, 20 de junho de 2016 

 

André Fernandes 
Presidente da ANEM 
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