
Resumo 
 

Introdução: O fenómeno da globalização ultrapassou todos os aspetos da vida 

humana, incluindo a ciência, ambiente, finanças, comércio e crime, mas também a 

saúde O desaparecimento das fronteiras na saúde é manifestamente evidente com a 

propagação das doenças transmissíveis. Além disso, as mudanças nos padrões de 

doenças, a consciência dos erros médicos e a integração numa Europa alargada são 

apenas algumas das razões que podem ser citadas para justificar a complexidade da 

Medicina. A ideia de Medicina como uma profissão global está progressivamente 

estabelecida no contexto da globalização, assim como, as principais competências 

que são necessárias para a prática médica em todo o mundo. Todos os médicos, 

independentemente de onde receberam a sua formação pré-graduada, devem adquirir 

as competências mínimas essenciais para responder às suas responsabilidades 

individuais e coletivas com sociedade. Nos últimos anos, tem sido feito um esforço 

global para estabelecer um conjunto de competências nucleares que definam os 

atributos essenciais de um médico. A definição dessas das competências está 

associada ao Sistema Europeu de Acumulação e Transferência de Créditos e ao seu 

impacto no ensino superior para uma harmonização global. Na Europa, os quadros de 

garantia de qualidade e a portabilidade das qualificações seguem as diretrizes do 

Processo de Bolonha. Contudo, não podemos restringir este cenário à Europa. O 

mesmo movimento de reflexão e reforma ocorre por todo o mundo. As Universidades 

Africanas e suas Escolas Médicas, apoiadas por organizações internas e externas, 

tentam lidar com este paradigma, mudando os seus graus e sistemas de qualificações 

em conformidade com as reformas Europeias. 

Objetivo: Este estudo, desenvolvido no âmbito do Curso de Mestrado de Saúde 

Pública da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tem como objetivos i) 

desenvolver um instrumento para avaliar, na perceção dos estudantes de medicina, as 

competências médicas adquiridas em Portugal e em países Africanos de língua 

portuguesa e ii) avaliar em que medida os estudantes de medicina em Portugal e nos 

países Africanos de língua portuguesa consideraram que adquiriram as competências 

essenciais (conhecimento, aptidões e atitudes) para iniciar a prática na medicina.  

Métodos: Os participantes foram os estudantes inscritos no último ano (6º ano) dos 

cursos de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - Portugal, da 

Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto - Angola e da Faculdade de 

Medicina da Universidade Eduardo Mondlane - Moçambique. Entre os 398 estudantes 



elegíveis, participaram neste estudo 76 (77,6%) de Angola, 66 (67,3%) de 

Moçambique e 157 (77,8%) de Portugal. 

Uma escala de avaliação das competências adquiridas foi desenhada com base no 

documento "O licenciado Médico em Portugal". Este documento define 112 

competências estruturadas em cinco dimensões (Conhecimento, Atitudes e 

Comportamento Profissionais, Aptidões Clínicas e Procedimentos Práticos, Aptidões 

de Comunicação e Aptidões Gerais). 

Para avaliar a dimensionalidade do questionário foi utilizada a Análise de 

Componentes Principais e para medir a consistência interna foi calculado coeficiente 

Alpha de Cronbach. As pontuações individuais foram padronizadas por país, de forma 

a controlar o possível efeito de confundimento. A padronização por país foi realizada 

subtraindo a mediana global às pontuações individuais e dividindo a diferença pelo 

intervalo interquartil. O teste de Friedman foi utilizado para comparar as pontuações de 

cada país. Também foram realizadas comparações múltiplas utilizando o teste de 

Wilcoxon, ajustando o nível de significância de acordo com o método de Bonferroni. O 

teste de Kruskal Wallis foi utilizado para comparar as pontuações de cada dimensão 

entre países. A correlação de Spearman foi utilizada para avaliar a associação entre 

países. 

A classificação e interpretação do nível de competência dos estudantes foram 

descritas com a mediana. 

Resultados: Quatro domínios originais evidenciaram boa homogeneidade (variância 

elevada explicada por um único fator) e elevada consistência interna (mínimo 

Alpha=0,92) e apenas um domínio (Atitudes e Comportamento Profissionais) mostrou 

a existência de dois sub-domínios. A escala utilizada neste estudo resulta na 

combinação das competências nucleares em seis domínios: Conhecimentos, Atitudes 

Pessoais, Comportamento Profissional, Aptidões Clínicas, Aptidões de Comunicação e 

Aptidões Gerais. Os estudantes de Moçambique atribuíram pontuações mais altas que 

os seus colegas de Angola, e estes, apresentaram pontuações mais altas que os seus 

colegas de Portugal. Contudo, a ordem das pontuações dos domínios foi semelhante 

entre os países. Para eliminar o possível efeito de confundimento por país, decidiu-se 

padronizar as pontuações individuais. Após a padronização, apenas se verificaram 

diferenças significativas entre países nas competências: Atitudes Pessoais (p<0,001) e 

Comportamento Profissional (p=0,043). Portugal apresentou pontuações 

significativamente superiores a Moçambique em Atitudes Pessoais (0,66 vs 0,32), 

enquanto que, Angola apresentou pontuações significativamente superiores a Portugal 

e Moçambique (0,51 vs 0,32) no domínio Comportamento Profissional. Em todos os 

países, os domínios Atitudes Pessoais e Comportamento Profissional foram os que 



obtiveram pontuações mais altas de competências. Inversamente, o domínio 

Conhecimento em todos os países e Aptidões Clínicas em Portugal e Angola 

apresentaram as pontuações mais baixas. 

Conclusão: A validade e fiabilidade do instrumento em escolas médicas portuguesas 

e de língua portuguesa foram confirmadas. Os estudantes perceberam o seu nível de 

competência em Atitudes Pessoais muito elevado e, contrariamente, em 

Conhecimento e Aptidões Clínicas apresentaram pontuações mais baixas. O presente 

estudo poderá constituir uma ferramenta de intervenção nas Universidades Africanas e 

nas suas Escolas Médicas, para apoiar e avaliar os processos de reforma curricular e 

promover a comparabilidade nos países europeus utilizando standards Portugueses 

como referência aos seus futuros médicos. 

  



Abstract 
 

Introduction: Globalization has overtaken every aspect of human life, including 

science, environment, trade, finance and crime, but health as well. The most obvious 

case of the vanishing of the boundaries of health is the transmission of communicable 

disease. Also, the changes in the patterns of diseases, the consciousness of medical 

mistakes and the integration in a wider Europe are just some of the reasons that may 

be cited to justify the complexity of Medicine. The idea of medicine as a global 

profession becomes strongly concentrated and its core competences are required for 

medical practice throughout the world. All physicians, regardless of where they receive 

their medical education, should have the minimum essential competences to meet their 

individual and collective responsibilities to society. A global effort has been made in the 

last years to establish a set of core competences that defines the essential attributes of 

a physician. The establishment of core competences is linked to the credit system and 

its impact on higher education for a global harmonization. In Europe, the quality 

assurance frameworks and the portability of qualifications follows the directives of 

Bologna Process. However, we cannot restrict our views in Europe since the same 

movement of reflection and reform happens all over the world. African Universities and 

its Medical Schools, supported by internal and external organizations, are trying to 

cope with this paradigm, changing their degree and qualifications systems in line with 

European reforms.  

Aim: This work, developed under the scope of the Public Health Master of Faculty of 

Medicine of the University of Porto, aims to i) design an instrument to measure 

students’ self-perceived acquired medical competences in Portugal and Portuguese-

speaking African countries and ii) assess to what extent the core competences 

(knowledge, skills and professional attitudes) in Portugal and Portuguese-speaking 

African countries are acquired by medical students at the end of the graduation.  

Methods: Participants were students attending the final year (6th year) of Medical 

courses of the Faculty of Medicine of the University of Porto (FMUP) - Portugal, Faculty 

of Medicine of the University of Agostinho Neto (FMUAN) - Angola and Faculty of 

Medicine of the University Eduardo Mondlane (FMUEM) – Mozambique. Among the 

398 eligible students, participated in this study 76 (77.6%) from Angola, 66 (67.3%) 

from Mozambique and 157 (77.8%) from Portugal. An evaluation scale of acquisition of 

competences was designed based on "The Medical Graduate in Portugal”. This 

document defined 112 competences combined in five domains (Knowledge, 

Professional Attitudes and Behavior, Clinical Skills and Practical Procedures, 



Communication Skills and General Skills). The Cronbach’s Alpha and Principal 

Components Analysis (PCA) were used to evaluate the internal consistency and the 

dimensionality of the questionnaire. In order to control for confounding, individual 

scores were standardized by country. The standardization was performed subtracting 

the country global median from each individual score and then dividing the difference 

by the country inter-quartile range. The Friedman test was used to compare the scores 

in each country. Comparisons used the Wilcoxon test, adjusting the level of 

significance according to the Bonferroni method. The Kruskal Wallis test was used to 

compare the scores of each dimension by countries. The Spearman correlation was 

used to evaluate the association between countries. 

The scoring and interpretation of the students’ level of competence was based on 

medians. 

Results: Four original domains showed good homogeneity (strong first factor) and high 

internal consistency (minimum Alpha=0.92) and only one domain (Professional 

Attitudes and Behavior) showed the existence of two sub-domains. So, our scale 

evaluates competences combined in six domains: Knowledge, Personal Attitudes, 

Professional Behavior, Clinical Skills, Communication Skills and General Skills. 

Students from Mozambique showed higher scores than their colleagues from Angola 

and these showed higher scores than Portuguese medical students. However, the 

order of the scores was similar between countries. It was decided to standardize the 

individual scores by country to control for confounding. After standardization, significant 

differences between countries were only detected in the competences: Personal 

Attitudes (p<0.001) and Professional Behavior (p=0.043). Portugal showed significantly 

higher scores than Mozambique in Personal Attitudes (0.66 vs. 0.32), whereas Angola 

showed higher scores than Portugal and Mozambique (0.51 vs. 0.32) in Professional 

Behavior. In all countries, the domains Personal Attitudes and Professional Behavior 

were found to have higher scores of self-perceived competences. Instead, Knowledge 

in all countries and Clinical Skills in Portugal and Angola showed lower scores. 

Conclusion: The validity and reliability of the instrument in Portuguese and 

Portuguese-speaking African medical schools was confirmed. The students perceived 

their level of competence in Personal Attitudes very high and, in opposite, Knowledge 

and Clinical Skills showed lower scores. The present study will enable African 

Universities and its Medical Schools to support and evaluate the curricular reform and 

to promote comparability with European countries using Portuguese standards as 

reference to their future physicians. 

 

 


