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Prova Nacional de Acesso à Formação 
Especializada 
Lista de condições 

Aquando da Prova Piloto, a Associação Nacional de Estudantes de 
Medicina (ANEM) assumiu uma postura construtiva e encarou o novo 
modelo como um modelo que perdurará no tempo e no qual 
importa melhorar aspetos que outrora não eram alvo de reflexão e 
discussão. 

Assim sendo, em novembro de 2018, a ANEM realizou um 
questionário em parceria com o Gabinete da Prova Nacional de 
Acesso (GPNA) e a Administração Central do Sistema de Saúde, IP. 
(ACSS, IP.) e conduziu entrevistas por forma a obter uma análise 
objetiva e extensiva das considerações dos candidatos da Prova 
Piloto. 

Desta forma, detendo a evidência científica dos aspetos que haveriam 
de melhorar a realização da PNAFE e após reflexão e discussão no 
seio da ANEM, Associações e Núcleos de Estudantes de Medicina, 
com base na análise da Prova Piloto, foi elaborada uma lista extensa 
de condições para proporcionar um ambiente favorável à realização 
deste importante momento de seriação dos candidatos à Formação 
Especializada:  
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Condição obrigatória 

Locais de 
realização 

A PNAFE decorre em todos os distritos que 
albergam Escolas Médicas, independentemente do 
respeito, ou não, das restantes condições adicionais 
enumeradas. 

Condições adicionais 

Condições 
luminosas Sem reflexo luminoso solar. 

Condições 
sonoras 

Sem ruído no interior e no exterior (garantir 
isolamento sonoro). 

Condições 
climatéricas 

Adequada para a temperatura ambiente e altura do 
ano. 

Tipologia de sala Sala plana e horizontal (nunca anfiteatro). 
Tipologia dos 

assentos Sem palmatória. 

Tipologia de 
mesa Sem tampo interior. 

Distância entre 
mesas Garantir distância mínima de segurança. 

Material na sala 

Sem aparelhos digitais na sala com capacidade de 
acesso à rede;  
1 relógio grande por sala/ vários por pavilhão que 
realize contagem decrescente para cada final das 
partes e sincronizado nacionalmente. 

Material com o 
candidato 

Caneta; 
Água sem rótulo; 
1 snack em embalagem original; 
1 pacote de lenços;  
Medicamentos e dispositivos médicos apenas sob 
indicação médica;  
1 peça de roupa extra consigo (casaco). 

Casas de banho Funcionamento com capacidade para o número de 
candidatos. 

Bar/Cafetaria Funcionamento com capacidade para o número de 
candidatos. 

Espaço Exterior Acessível e permitido aceder aquando do intervalo. 

Acessibilidade Garantir que o local é facilmente acessível através de 
transportes públicos. 
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Afluência de 
trânsito 

Garantir que o local é pouco movimentado e possui 
locais de estacionamento com capacidade para o 
número de candidatos. 

Sinalética de local 
e sala de 

realização  

Garantir que os candidatos recebem informação 
previamente sobre a entrada do edifício ao qual se 
devem dirigir no dia da Prova; 
Garantir que os candidatos recebem por email o 
local onde irão realizar a Prova. 

Início e Fim da 
Prova 

Todos os candidatos terminam a realização da Prova 
assim que o relógio/temporizador atingir o tempo 
zero ainda que a recolha da sua Prova decorra por 
um período de tempo mais tardio devido à sua 
logística. 

Hora de início 15 horas GMT +0. 
Duração do 

intervalo 
1 hora e 15 minutos (com período dedicado a 
chamada). 

 

Na opinião da ANEM, a condição obrigatória não deve ser nunca 
substituída pelas condições adicionais supracitadas. 

 

 
 

_________________________________________ 

Vasco Jácome Teixeira Mendes 
Presidente da ANEM 

 

 

 


