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Comunicado do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) 

- Reconhecimentos específicos de graus estrangeiros submetidos nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021 - 
 

 

Nos termos do Regulamento do Reconhecimento Específico ao Ciclo de Estudos Integrado de Medicina das Escolas 

Médicas Portuguesas, os(as) candidatos(as) que tenham sido aprovados(as) em fases anteriores, deverão realizar uma 

prova prática/ clínica, preferencialmente nos meses de abril e maio do ano em que decorre o processo. 

 

Por força do atual contexto pandémico, e face à necessidade de serem acauteladas as medidas de prevenção e 

mitigação de contágio, o Conselho de Escolas Médicas decidiu: 

 

- o alargamento do prazo para a realização dos exames práticos, que poderão ter início em maio, previsivelmente até 

o final do mês de setembro, estando este período dependente da evolução das condições pandémicas do nosso país e 

dos países de origem dos(as) candidatos(as); 

- a possibilidade de o exame prático ser realizado, sempre que possível, em ambiente de simulação, 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; 

- a contabilização dos 6 meses para entrega do trabalho final previstos no n.º 6 do artigo 14.º do já referido regulamento 

iniciar-se-á a partir da data da aprovação da prova prática/ clínica; 

- a discussão do trabalho final decorrerá no prazo máximo de dois meses após a entrega do referido trabalho. 
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