
  

Administração Central do Sistema de Saúde, IP 
 

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal 
Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48  | EMAIL: geral@acss.min-saude,pt | www.acss.min-saude.pt 

Página 1 de 1 
 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

Na sequência do Decreto de Sua Excelência o Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, 

autorizado pela Assembleia da República, que declara o estado de emergência, com fundamento na 

verificação de uma situação de calamidade pública, e por conseguinte condiciona o exercício de alguns 

direitos, dos quais se destaca aqui a liberdade de deslocação, em território nacional, conjugado com a 

alínea e) do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, emitido pela Presidência do 

Conselho de Ministros, que exceciona as deslocações para a realização de provas, quanto à regra da 

liberdade de deslocação, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., na qualidade de entidade 

organizadora da Prova Nacional de Acesso (PNA), declara que, nos termos do disposto no artigo 34.º do 

Decreto-Lei n.º 13/2018, de 26 de fevereiro, conjugado com o artigo 35.º do Anexo à Portaria n.º 79/2018, 

de 16 de março, e no ponto 9.2 do Aviso n.º 12631-D/2020 de 28 de agosto, o(a) médico(a) identificado(a) 

na Lista de Candidatos à Prova Nacional de Acesso, tornada pública através de divulgação no portal da 

ACSS, IP, na qualidade de candidato(a) ao procedimento concursal aberto através do aviso atrás 

mencionado, no dia 30 de novembro de 2020, bem como na véspera e dia de feriado (1 de dezembro de 

2020), respetivamente, encontra-se a circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 

equiparadas a vias públicas, em virtude da necessidade de realizar a Prova Nacional de Acesso 2020, que 

por sua vez se realiza nas zonas Norte (edifício do Europarque em Santa Maria da Feira1), Centro (edifício 

das Caves de Coimbra2), Lisboa (FIL – Parque das Nações3), Ilha da Madeira (Universidade da Madeira – 

Colégio dos Jesuítas4) e Ilha de São Miguel (Hospital do Divino Espírito Santo5). 

 

Lisboa, 25 de novembro de 2020 

 

A Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

 

 

Márcia Roque 

                                                 
1 Rua Interior do Europarque Apartado 160 - 4520-153 Santa Maria da Feira 
2 Rua das Areias, n.º 24 - 3025-137 Trouxemil 
3 Rua do Bojador, Parque das Nações - 1998-010 Lisboa 
4 Rua dos Ferreiros, Estrada - 9000-082 Funchal 
5 Av. D. Manuel I - 9500-370 Ponta Delgada 
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