Carta Aberta
Mudança dos locais da Prova Nacional de Acesso à
Formação Especializada
Caríssimos representantes das estruturas responsáveis e envolvidas na gestão e
planeamento do acesso ao Internato Médico,
No dia 27 de agosto de 2019 foi aberto o concurso para o Internato Médico 2020
cuja Prova Nacional de Acesso de Formação Especializada se realiza a 18 de
novembro de 2019.
A formação médica é um processo contínuo e faseado desde a formação médica
pré-graduada até à formação médica pós-graduada e restante contexto profissional.
Desta forma, tanto a ANEM, como todas as Associações e Núcleos de Estudantes de
Medicina portugueses acompanham os recém-graduados nacionais em Medicina
nas matérias e políticas que dizem respeito à Prova Nacional de Acesso à Formação
Especializada, ao Internato Médico de Formação Geral, ao acesso ao Internato
Médico de Formação Especializada e políticas sustentáveis do Sistema de Saúde.
Aquando do planeamento da Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada,
a ANEM, em nome de todos os estudantes de Medicina nacionais que viriam a ser
candidatos no concurso para o Internato Médico 2020 e todos os vindouros,
manifestou a sua posição face aos locais de realização de Prova, a qual ia ao
encontro de uma Prova de Acesso abrangente para aqueles que já se teriam inserido
do ponto de vista habitacional, social e académico, na localidade de origem da sua
Escola Médica e numa Prova que não promovesse medidas centralistas e
discriminatórias , ou seja, os recém graduados deveriam ser capazes de realizar a
Prova em Braga, Porto, Covilhã, Coimbra, Lisboa ou Faro, compreendendo a
realização nos territórios insulares do Funchal e Ponta Delgada.
Quando confrontados com a possibilidade da Prova se realizar num local único ou
três locais a nível nacional e com a impossibilidade estrita em ceder à proposta da
ANEM, foi solicitado que:
1. os estudantes de Medicina e futuros candidatos fossem avisados com a maior
antecedência possível em relação aos locais de realização da Prova;
2. fosse dada uma explicação que justificasse a razão pela qual se iriam
mobilizar centenas de estudantes para fora da área geográfica da sua Escola
Médica, concentrando-se em regiões mais centralizadas do país.
Naturalmente, sem aviso prévio e sem o cumprimento da 1ª condição, os recémgraduados em Medicina foram surpreendidos com a alteração drástica de exclusão
dos locais de Prova em Braga e Covilhã e pela não inclusão de Faro (ao contrário do
que teria sido solicitado pelo Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação

Académica da Universidade do Algarve),
manifestando por isso
o seu
descontentamento, sendo este agravado pelo facto dos candidatos terem a
expectativa defraudada de, comportando um custo de 90 euros, não terem sido
garantidas algumas condições promotoras de estabilidade à realização da Prova.
Para além disso, sem o cumprimento da 2ª condição, os recém-graduados de
Medicina encontram-se perplexos por uma situação para a qual não estavam
preparados e apelam para que se reverta o paradigma atual, seja através de um
contacto direto com as entidades competentes, seja através da exposição pública
acerca desta situação ou da cooperação da ANEM, Associações e Núcleos de
Estudantes de Medicina através de uma petição que se encontra atualmente em
curso.
Desta forma, a ANEM, Associações e Núcleos de Estudantes de Medicina
estabelecem este contacto no sentido de defender os candidatos ao concurso que
pretendem que a Prova ocorra nas localidades de origem das suas Escolas Médicas.
Ou seja, a comunidade estudantil e os candidatos a concurso exigem um maior
sentido de compreensão, no sentido de reverter esta situação desconcertante a
apenas dois meses de uma Prova já, por si só, marcada por mudanças significativas
a vários níveis, baseando-se num princípio de equidade e abrangência de todos os
candidatos em todo o território nacional, rejeitando esta prática centralista e
discriminatória.
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