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Comunicado 
Mudança dos locais de realização da Prova 
Nacional de Acesso à Formação Especializada 
 

Desde a implementação de uma nova Prova Nacional de Acesso à 
Formação Especializada (PNAFE) e a criação de um Gabinete da 
Prova Nacional de Acesso (GPNA) que a Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina (ANEM) procurou, continuamente, criar um 
espaço de discussão próximo e aberto para garantir que a 
implementação deste novo modelo de Prova, há tantos anos 
reivindicado pelos estudantes de Medicina, estaria de acordo com as 
suas expectativas, tratando-se portanto de uma prova de maior 
qualidade e rigor científico e que cumprisse o propósito de seriar 
adequadamente os candidatos à Formação Especializada. 

No início do ano civil, a ANEM tomou conhecimento de forma oficiosa 
de que o GPNA teria intenção de centralizar a realização da PNAFE 
num único local a nível nacional. 

Desta forma, a ANEM tomou a iniciativa de solicitar uma reunião onde 
mais tarde o GPNA confirmou esta sua intenção. Perante esta possível 
e alarmante realidade, a ANEM iniciou um processo de negociação e 
moderação conflituoso, que decorreu durante alguns meses, durante 
o qual se procurou incessantemente abordar esta questão no sentido 
de contra-argumentar esta decisão. Esta postura e procura pela 
defesa dos interesses dos estudantes no que diz respeito a este 
assunto, culminou num afastamento do GPNA, que levou a ANEM a 
emitir um Comunicado (Envolvimento dos Estudantes de Medicina 
na Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada) que 
denunciava uma ausência unilateral de comunicação clara.  

Esta manifestação pública permitiu uma aproximação apenas 
momentânea do GPNA que atualizou a ANEM acerca da sua procura 
por 3 locais de Prova regionais (Porto, Coimbra e Lisboa) e 2 insulares 
(Funchal e Ponta Delgada) ao invés da proposta inicial que consistia 
apenas num único local de realização.  
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De seguida, o GPNA procurou saber que condições logísticas, 
ambientais e regulamentares deveriam beneficiar os estudantes de 
Medicina aquando da realização da PNAFE. Desta forma, após 
reflexão e discussão no seio da ANEM, Associações e Núcleos de 
Estudantes de Medicina, com base na análise da Prova Piloto obtida 
através de questionários e entrevistas conduzidas pela Federação, foi 
elaborada uma lista extensa de condições para proporcionar um 
ambiente favorável à realização deste importante momento de 
seriação dos candidatos à Formação Especializada. 

Apesar dessa tentativa de conciliação entre a proposta inicial do 
GPNA e da proposta da ANEM, a vontade dos estudantes não deixou 
nem deixará de ser expressa de forma clara e inequívoca explicitando 
que todas as Escolas Médicas deveriam ter um local de realização da 
PNAFE no seu Distrito de origem, ou seja, a PNAFE deveria ter um 
local de realização em Braga, no Porto, na Covilhã, em Coimbra, em 
Lisboa e em Faro (para além das regiões autónomas da Madeira e 
Açores). 

Apesar de todos os esforços neste sentido, tanto da ANEM como das 
Associações e Núcleos de Estudantes de Medicina, as entidades 
responsáveis levaram a decisão avante sem aviso prévio. A alteração 
de locais não culminou então num local único, nem na proposta da 
ANEM, mas sim em 3 locais regionais e 2 insulares, dos quais a ANEM 
apenas tomou efetivamente conhecimento aquando da abertura do 
concurso. 

É de lamentar que a alteração dos locais de realização da PNAFE 
sacrifique um princípio fundamental de equidade e justiça, no que 
concerne ao acesso físico ao local de realização da PNAFE e que a 
opinião dos estudantes não seja suficiente para fazer frente aos 
interesses da tutela.  

Não tendo sido publicado o Regulamento da Prova Nacional de 
Acesso, não é possível conferir o cumprimento das condições 
defendidas pela ANEM e, portanto, a Federação continuará atenta aos 
desenvolvimentos relativos a esta questão.  
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Para além disso, a estrutura representativa dos estudantes de 
Medicina continuará a reforçar e defender a ampliação dos locais de 
Prova para os restantes Distritos, nomeadamente, Braga, Covilhã e 
Faro. Desta forma, estamos recetivos e solidários com as iniciativas 
demonstradas pelos estudantes de Medicina. 

Por último, uma decisão desta dimensão e responsabilidade deve ser 
acompanhada de uma justificação válida e oficial das entidades 
competentes que, neste momento, os estudantes ainda aguardam, 
compreensivelmente. 

 
 

 

_________________________________________ 

Vasco Jácome Teixeira Mendes 
Presidente da ANEM 

 

 

 


