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Carta ao Responsável 
VNFs 2017 

Exmo(a). Sr(a)., 

É com enorme prazer que lhe endereçamos esta carta agradecendo 
a Vossa Excelência a amabilidade de ter aceite acompanhar um 
estudante de Medicina durante este período de voluntariado. 

Sem a disponibilidade das instituições que aceitaram o nosso 
pedido não nos seria possível organizar esta que é a terceira edição 
do Programa de Voluntariado Nacional em Férias (VNFs), pelo que as 
palavras não chegam para manifestar o nosso profundo 
agradecimento. 

Não obstante, serve também este documento para lhe dar a 
conhecer, uma vez mais, o programa e os seus objetivos. Pedimos-
lhe que, caso lhe surjam dúvidas após a leitura do presente 
documento, nos contacte através do endereço de e-mail 
formacao@anem.pt. 

A ANEM, Associação Nacional de Estudantes de Medicina, é a 
Federação que engloba as Associações/Núcleos de Estudantes das 
oito Escolas Médicas do país. 

As suas principais missões são representar ao mais alto nível os 
estudantes de Medicina de todo o país e proporcionar aos mesmos 
um conjunto de oportunidades que possibilitem o seu 
enriquecimento a nível pessoal e profissional. É neste sentido que 
desenvolvemos os VNFs. 

Por acreditarmos que o desenvolvimento da componente humana e 
inter-relacional representa uma enorme mais-valia para o 
desempenho dos estudantes de Medicina enquanto futuros 
médicos, foi criado este programa de voluntariado que pretende 
que os estudantes acompanhem e desenvolvam trabalho, voluntário 
e de qualidade, em instituições portuguesas, por um período de 
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duas semanas (à exceção dos campos de férias cuja duração é 
adaptada). 

Os principais objetivos destes períodos de voluntariado são:  

• Dar a oportunidade aos estudantes de Medicina de fazerem 
voluntariado durante o período de férias, em vários pontos do 
país; 

• Despertar a comunidade estudantil para a necessidade de 
desenvolver competências humanas e de solidariedade 
essenciais à relação médico-doente; 

• Aproximar o estudante de medicina a realidades com as 
quais deverá saber lidar no seu futuro profissional; 

• Sensibilizar os estudantes para a necessidade de voluntários 
nas instituições; 

• Colmatar a necessidade de recursos humanos nas instituições 
durante o verão; 

• Implementar novas oportunidades de intervenção social e 
humana para estudantes de Medicina na sociedade e na área 
da Saúde. 

Criámos também um LogBook, do qual o estudante se deverá fazer 
acompanhar. O LogBook pretende não só possibilitar uma 
informação mais adequada sobre esta atividade a todos os 
responsáveis de cada instituição que a asseguram, mas também 
fornecer aos estudantes uma ferramenta de orientação, que lhes 
possibilite otimizar o seu período de voluntariado. 

Os objetivos do LogBook são: 

• Atuar como um estímulo para os estudantes, estabelecendo 
metas a serem atingidas durante o seu período de 
voluntariado; 

• Assegurar a presença dos estudantes durante todos os dias 
de voluntariado, através da Folha de Presenças, que deve ser 
assinada diariamente por Vossa Excelência; 

• Informar responsáveis de cada instituição e participantes do 
que se pretende que sejam os objetivos dos VNFs; 
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• Assegurar a integração do estudante na equipa em que irá 
trabalhar junto dos utentes da instituição; 

• Incentivar o estudante a participar ativamente nas atividades 
promovidas pela instituição; 

• Motivar o estudante, enquanto futuro profissional de Saúde, a 
perceber a importância de lidar com diferentes realidades no 
desenvolvimento de competências que contribuam para a 
Humanização dos Cuidados de Saúde; 

• Promover uma atitude respeitosa na comunicação com os 
utentes e com a restante equipa de trabalho; 

• Criar sentido de responsabilidade nos participantes para com 
o programa em que se inscreveram. 

Assim, vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência que, durante 
o período em que vai acompanhar o estudante de Medicina, lhe 
solicite o seu LogBook, e que, com ele procure refletir sobre a 
importância dos objetivos expostos. O documento não pretende ser 
limitativo, mas sim fornecer uma base de partida para que os 
responsáveis de cada instituição possam ter uma noção mais 
concreta do que podem esperar de um estudante de Medicina. 

Solicitamos-lhe ainda que registe as presenças do estudante, 
assinando a folha de registo. 

Posteriormente, ser-lhe-á enviado, via e-mail, um curto inquérito que 
lhe pedimos que preencha no final do período de voluntariado. 
Seria muito importante para nós que o preenchesse, já que nos 
permitiria ter um feedback fundamental sobre o decorrer desta 
edição dos VNFs e da postura assumida pelos estudantes 
participantes, permitindo-nos melhorar na próxima edição. 

Acreditamos que podemos contar com a colaboração de Vossa 
Excelência e da Instituição que representa. Só assim será possível 
contribuirmos para a formação dos nossos colegas Estudantes de 
Medicina que acreditamos poder ser melhorada com esta 
oportunidade de intervenção na comunidade. 
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Antes de terminar, reiteramos o nosso profundo agradecimento pela 
disponibilidade de Vossa Excelência e da instituição que representa. 

Esperamos que este programa possa, da melhor forma, cumprir os 
seus objetivos e ser uma mais-valia para a instituição e a sua causa! 

Com os mais cordiais e respeitosos cumprimentos, 

 

 

Pilar Burillo Simões 
Diretora de Direitos Humanos e Ética Médica 

 


