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Comunicado 
Envolvimento dos estudantes de Medicina na 
Prova Nacional de Acesso à Formação 
Especializada 
 
 
A ANEM tem vindo a defender os interesses dos estudantes de 
Medicina a nível nacional e a representá-los junto das entidades de 
relevo, nomeadamente, do Ministério da Saúde, da Administração 
Central do Sistema de Saúde, IP. (ACSS, IP.), Ordem dos Médicos e 
Conselho de Escolas Médicas Portuguesas. O trabalho conjunto 
permitiu alcançar um novo modelo de Prova de Acesso à Formação 
Especializada (PNAFE) e a criação do Gabinete da Prova Nacional de 
Acesso (GPNA), com quem a ANEM prontamente contactou e 
procurou acompanhar. 
 
Definida a existência de uma nova PNAFE, foi agendada uma Prova 
Piloto, cujo objetivo foi testar a concretização da PNAFE para 2019, 
possibilitando a melhoria das condições de realização da mesma. 
 
Desta forma, prontamente a ANEM estabeleceu uma parceria com o 
GPNA e a ACSS, IP., com o intuito de avaliar a implementação desta 
nova metodologia.  
 
Esta parceria englobava um questionário formulado em conjunto 
pelas três entidades supracitadas, com o objetivo de apreciar aspetos 
relativos à matriz de conteúdos, bibliografia recomendada, locais de 
realização da PNAFE e suas condições, preparação para a Prova e 
outros fatores. 
 
Aquando da Prova Piloto, que ocorreu a 23 de novembro de 2018, 
esses questionários foram entregues aos examinandos e, a par disso, 
foram feitas entrevistas a cargo da ANEM com o intuito de se elaborar 
uma análise qualitativa. Posteriormente, os dados obtidos tanto 
através de questionários como de entrevistas, foram alvo de uma 
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análise, cujos resultados fariam parte de uma discussão conjunta com 
vista à melhoria concreta das condições de realização da PNAFE. 
 
Por último, estas conclusões seriam transmitidas numa sessão de 
esclarecimento de grandes dimensões, tendo como público alvo 
todos os estudantes de medicina, com a presença de todos os 
stakeholders envolvidos. Após a realização desta sessão a nível 
nacional, seriam realizadas sessões de esclarecimento locais em todas 
as Escolas Médicas nas quais tanto a ANEM como o GPNA estariam 
presentes. Esta metodologia foi considerada por forma a apresentar 
as conclusões da análise da Prova Piloto, esclarecer os estudantes 
sobre a mesma e sobre o impacto desta análise na PNAFE. 
 
Apesar do compromisso inicialmente estabelecido, verificou-se um 
incumprimento do mesmo, ao constatar-se desinteresse e inércia por 
parte do GPNA em agendar as sessões de esclarecimento locais que, 
certamente, contribuiriam para um acesso mais facilitado e 
informado da comunidade estudantil. 
 
Para além disso, e apesar das consecutivas tentativas de contacto, de 
aproximação e de colaboração por parte da ANEM, em particular no 
que à construção da matriz da PNAFE a realizar-se em 2020 diz 
respeito, realça-se a comunicação deficitária do GPNA com a ANEM, 
que se tornou evidente na ausência de aviso prévio sobre a sua 
divulgação e respetivo conteúdo, que foram tornados públicos no 
passado dia 10 de maio. Ademais, tendo sido revista e corrigida a 
bibliografia recomendada, publicada em Diário da República no 
passado dia 16 de maio, não foi realizada qualquer contextualização 
ao corpo estudantil e aos seus representantes. 
 
A ausência de integração da ANEM num processo altamente 
relevante para os estudantes de Medicina impossibilita o seu 
contributo ativo, levando à ausência de inclusão de sugestões que 
espelham os interessantes dos estudantes e que poderiam incitar 
alterações com um impacto positivo e significativo na elaboração da 
PNAFE.  
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Embora tenha sido estabelecida uma parceria entre a ANEM, a ACSS, 
IP. e o GPNA, verificou-se um incumprimento da mesma em 
múltiplas vertentes, nomeadamente na comunicação com os 
representantes dos estudantes, com a sua antecipada informação e 
para com o seu envolvimento no processo de tomada de decisão ou 
auscultação. 
 
A ANEM continuará a trabalhar no sentido acompanhar a 
implementação de um novo modelo de Prova, reiterando que os 
estudantes deverão ser incluídos e integrados pelas entidades 
competentes, num processo que consideramos ser de prioridade 
máxima para a Federação e no qual o seu contributo é essencial para 
que os interesses dos seus estudantes estejam salvaguardados. Assim, 
a ANEM encontra-se, como sempre, disponível e empenhada em 
colaborar com as restantes entidades, em prol de uma Prova Nacional 
de Acesso à Formação Específica justa e com a melhor qualidade 
possível. 
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