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Comunicado do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) 

- Provas práticas no âmbito dos processos de reconhecimento específico de grau estrangeiro submetidos 

nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021 - 
 

 

Na sequência do Comunicado do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) de 04 de maio do corrente, reitera-

se que, tendo em conta o contexto de pandemia ainda existente a nível nacional e internacional e, ainda, na área onde 

se encontra situada cada Escola Médica Portuguesa, aos candidatos que tenham obtido aprovação no Exame Escrito e 

que, como tal, tenham ficado aptos para a realização da Prova Prática/Clínica, poderá ser aplicado um dos seguintes 

formatos de prova: 

a) pela observação de um doente da área da Medicina ou Cirurgia, com preparação de um relatório, em moldes 

semelhantes ao das provas práticas do Internato Médico, nomeadamente: 

i.O doente é sorteado, no próprio dia em que se realiza a prova; 

ii. Cada candidato deverá fazer-se acompanhar de: Caneta ou esferográfica; Bata; Estetoscópio; Diapasão 

(poderá ser utilizado do local/enfermaria); Oftalmoscópio (poderá ser utilizado do local/enfermaria); 

Esfigmomanómetro (poderá ser utilizado do local/enfermaria); 

iii. O candidato tem 60 minutos para entrevistar o doente que lhes é atribuído por sorteio; 

 

b) Através de simuladores, por deliberação dos órgãos competentes de cada Escola Médica no âmbito da sua 

autonomia, com indicação das condições de realização da prova, podendo vir a decorrer num só dia, aplicando-se com 

as necessárias adaptações os procedimentos previstos nas subalíneas vi a x da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do 

Regulamento do Processo de Reconhecimento Específico ao Ciclo De Estudos Integrado do Mestrado em Medicina das 

Escolas Médicas Portuguesas, desde que a Escola Médica Portuguesa disponha de equipamentos e software adequados 

(por exemplo, BodyInteract), que assegurem o nível de exigência idêntico àquele existente em enfermaria. 

 

 

Portugal, 01 de julho de 2021. 
 

 

O Presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, 

Henrique Cyrne Carvalho 

 


