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123ª Assembleia Geral da ANEM 

Sumário Executivo 
 

Entre os dias 28 e 30 de setembro de 2018 decorreu, nas instalações da 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, a 123ª Assembleia 
Geral da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM). Por forma a que 
todos os estudantes de Medicina portugueses possam estar informados sobre as 
decisões tomadas, junto se faz um resumo dos acontecimentos. 
 

Apresentação de Candidaturas e Eleições 
Após apresentação de candidaturas por parte dos candidatos, realizou-se o ato 

eleitoral, do qual se apurou a seguinte constituição dos Órgãos Sociais da ANEM 
durante o mandato 2019: 

 
Mesa da Assembleia Geral 

- Presidente – Edgar Simões (NMS|FCM) 
- Vice-Presidente – Inês Miranda (FMUL) 
- Secretária – Marta Almeida (EM-UM) 
- Secretária – Maria Madalena Correia (FMUL) 

 
Direção 

- Presidente – Vasco Mendes (ICBAS-UP) 
- Vice-Presidente Ed.Médica e Pol.Educativa – Carolina Caminata (EM-UM) 
- Vice-Presidente para as Relações Externas – José Ganicho (FCS-UBI) 
- Vice-Presidente para a Gestão Interna – Isabel Fernandes (FCS-UBI) 
- Tesoureiro – João Dinis Martins (FMUL) 
- Diretora de Formação – Beatriz Faneca (FCS-UBI) 
- Diretora de Formação – Catarina Ferreira Nunes (FMUL) 
- Diretora de Imagem – Maria Pereira (FMUP) 
- Diretora de Comunicação e Tecnologia – Aisha Ahmad (NMS|FCM) 
- Diretor de Projetos e Parcerias – José Sobral Abrantes (NMS|FCM) 
- Diretora de Direitos Humanos e Ética Médica – Andreia Oliveira (FMUP) 
- Diretor de Intercâmbios Científicos – Inês Melo (FMUP) 
- Diretor de Intercâmbios Clínicos – Diogo Cruz (FMUL) 
- Diretora de Saúde Pública – Elisabete Neto (FMUL) 
- Diretor de Saúde Sexual e Reprodutiva – Nuno Rua (FCS-UBI) 

 
Conselho Fiscal 
Foram recebidas três candidaturas a este órgão, por parte dos colegas Bruno 

Sousa (EM-UM), David Gomes (FMUL) e Mar Mateus da Costa (EM-UM). Por o número de 
candidaturas ser inferior ao número de elementos necessários para que o Órgão 
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funcione (cinco), as eleições para o Conselho Fiscal foram adiadas para novo período 
eleitoral. 

 
 
Tomadas de Posição em Política Educativa 
Foi aprovada a nova Posição Global da ANEM, um documento onde se encontra 

versado o posicionamento dos estudantes de Medicina portugueses no que concerne 
vários aspetos do seu ensino e formação, após auscultação nacional dos estudantes 
nas oito Escolas Médicas portuguesas. 
 
 

Relatórios e Planeamento Estratégico 
 No decorrer da Assembleia Geral foi apresentado e aprovado o Relatório de 
Participação da Delegação da ANEM na August Meeting 2018 e na European 
Regional Meeting 2018 da IFMSA.  
 Foi ainda apresentada e discutida a versão preliminar do Planeamento 
Estratégico ANEM 2019-2021, uma ferramenta desenvolvida com o objetivo de 
orientar, monitorizar e avaliar o desempenho da ANEM, definindo um conjunto de 
objetivos prioritários à sua ação e intervenção. 
 
  
 Grupo de Trabalho 
 Foi realizado o ponto de situação acerca do Grupo de Trabalho para a 
Sustentabilidade dos Programas de Intercâmbio, criado na 121ª Assembleia Geral 
com o objetivo de, entre outros, promover a reflexão sobre o atual modelo de acertos 
dos programas de intercâmbios e elaborar uma proposta de Regulamento de Acertos 
a aplicar em 2018.  
 
 

Regulamentos 
Foi atualizado o Regulamento Eleitoral da ANEM – que define o modo como 

decorre o processo eleitoral na ANEM - e revisto o Regulamento de Participação 
Internacional – que define o modo como a ANEM se faz representar nas General 
Assemblies e European Regional Meetings da IFMSA -, bem como o Regulamento dos 
Programas Nacionais, o qual define o conceito, o propósito e o funcionamento dos 
mesmos. 
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Programas Nacionais 
No decorrer da Assembleia Geral foram apresentados e aprovados os Programas 

Nacionais de Formação Científica Complementar e de Formação Clínica 
Complementar, os quais abordam a disparidade e o número reduzido de 
oportunidades para aplicação de conhecimentos e competências, científicas e clínicas, 
respetivamente, adquiridas no curso de Medicina. 
  
 

Pedidos de Credenciação de membros da ANEM  
Foi ratificada a aprovação dos pedidos de credenciação do estudante Jorge Félix 

Cardoso à Delegação da IFMSA à Regional Meeting da OMS e à Delegação da IFMSA ao 
World Health Summit. 

A estudante Mar Mateus da Costa e o estudante David Gomes apresentaram os 
pedidos de credenciação por parte da ANEM para que pudessem concorrer aos cargos 
de European Regional Team Fundraising & Development Assistant e SCORA General 
Assistant da IFMSA, respetivamente. Ambos os pedidos foram aprovados. 
 
 
 Qualquer questão sobre os acontecimentos das Assembleias Gerais poderá ser 
encaminhada para geral@anem.pt. A Mesa da Assembleia Geral da ANEM recorda que 
as Assembleias Gerais são um espaço que convida à participação de todo o estudante 
de Medicina, para que possam assistir e intervir naquele que é o presente e o futuro da 
nossa Associação Nacional de Estudantes de Medicina.  
 

Saudações Académicas, 
 
 
 

____________________ 
 

Ana Rita Ramalho 
Presidente da MAG 

 
Porto, 5 de outubro de 2018 


