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Prefácio 
 

O Congresso Nacional de Estudantes de Medicina (CNEM) é 

um congresso adaptado às necessidades dos estudantes de 

Medicina, que aborda de uma forma transversal e dinâmica 

temáticas da área da Saúde, com o intuito de complementar 

a formação dos estudantes de Medicina em diversas áreas. É 

também um dos principais momentos de aproximação dos 

estudantes de Medicina à ANEM, pelo que pretendemos que 

os mesmos continuem a percecionar esta atividade como 

uma oportunidade de formação pessoal e médica, em 

competências que por vezes carecem de investimento por 

parte das Escolas Médicas. Assim, o CNEM pretende afirmar-

se como um congresso não científico de reconhecida 

qualidade no panorama nacional, constituindo o espaço de 

excelência para a partilha, aprendizagem e discussão de 

temáticas pertinentes na área da Saúde. 

Irá realizar-se idealmente em novembro, em Lisboa. 

 

O Training 4 All (T4All) é um Sub-Regional Training 

reconhecido pela IFMSA, que envolve estudantes de Medicina 

portugueses e internacionais. Incide sobre os domínios de 
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ação das duas Federações, proporcionando aos participantes 

uma variedade de percursos formativos, centrados na 

aquisição de conhecimentos e competências. Pretendemos 

que os percursos oferecidos mantenham a inovação e 

qualidade pelas quais têm vindo a ser reconhecidos. Esta 

atividade desperta um especial interesse entre os estudantes 

de Medicina, pois permite a sua formação num contexto 

multicultural único, num espaço de partilha de experiências e 

vivências que enriquecem a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos. 

Irá realizar-se durante 4 dias, entre 1 e 10 de setembro, em 

local a definir. 

 

O  (MedSCOOP) é um 

dos momentos formativos fulcrais no seio da ANEM que, pela 

sua natureza, permite a capacitação dos dirigentes 

associativos, com o intuito de garantir a sustentabilidade e 

renovação da Federação. Para além deste aspeto, este fim de 

semana formativo fomenta a aproximação dos estudantes de 

Medicina ao associativismo, e deve ser para com esta camada 

estudantil interessada que devemos estabelecer o 
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compromisso de os capacitar e formar. A partilha entre os 

pares, a informação por entidades de relevo para as

futuro da classe médica do país, a discussão de visões, a 

capacitação e aprendizagem pessoal e interpessoal são 

alguns dos vários objetivos que nos propomos a alcançar com 

a sua nova edição. Pretendemos que os participantes 

encontrem neste fim de semana a resposta às dificuldades, 

dúvidas, e incertezas que por vezes enfrentam quer como 

dirigentes associativos, quer enquanto estudantes de 

Medicina. 

Irá realizar-se numa sexta-feira, sábado e domingo do mês 

de outubro, em local a definir. 

 

 

Funções e Competências 

1. Cabe ao Diretor de Formação 

a) Coordenar o processo de inscrição e seleção dos elementos 

da Comissão Organizadora (CO) externa, cujos critérios de 

seleção estão explícitos vide infra; 

b) Supervisionar toda a organização da atividade pela CO; 
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c) Assistir os elementos da CO, fornecendo-lhes informação 

relativa às edições anteriores. 

2. Cabe à Tesoureira da ANEM 

a) Coordenar o pagamento das inscrições dos participantes; 

b) Executar o pagamento de todas as despesas; 

c) Efetuar o pagamento de todas atividades de acordo com o 

número de inscrições finais. 

i) Responsabilizando-se por qualquer sinal relativo 

às atividades; 

ii) Assegurando o pagamento de qualquer custo 

extraordinário, desde que este seja considerado 

importante para assegurar ou manter a qualidade da 

atividade. 

3. Cabe aos elementos da Comissão Organizadora Externa 

a) Apresentar propostas no âmbito de painéis e palestrantes a 

convidar; 

b) Idealizar, planear e concretizar workshops de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pela Federação para a atividade; 

c) Participar do planeamento logístico; 

d) Participar na comunicação; 
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e) Desenvolver contactos com parceiros; 

f) Participar ativamente nos trabalhos necessários durante o 

desenrolar da atividade; 

g) Participar na logística e coordenação de eventual Task Force 

nos dias do evento. 

 

 

Seleção dos candidadatos 

 
1) Descrição das COs 

 

a) As COs serão constituídas por quatro estudantes; 

i) Caso necessário, poderá aumentar-se o número de 

estudantes considerado pertinente para assegurar a 

qualidade da atividade; 

b) Um mesmo estudante nunca ficará colocado em mais 

do que uma das atividades cobertas por este manual; 

c) A ANEM compromete-se a patrocinar as despesas do 

estudante, referentes aos gastos que incorra, desde que 

considerados essenciais à preparação ou desenrolar da 

atividade, sejam aprovados pela Tesoureira da ANEM e/ou o 
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responsável da atividade e sejam apresentadas faturas com 

os elementos de faturação da ANEM. 

 

2) Critérios de Seleção 

Critérios de inclusão: 

a) O estudante tem de estar matriculado no Mestrado 

Integrado em Medicina numa Escola Médica Portuguesa no ano 

letivo de 2016/2017; 

b) Ter total disponibilidade para colaborar localmente no fim 

de semana que se propõe organizar. 

 

Critérios de bonificação e respetiva pontuação: 

a) Texto de motivação - até 10 pontos: 

 Apresentação; 

 Razões que motivam à inscrição na CO; 

b) Experiência relevante na organização de atividades - 

até 5 pontos; 

c) Benefício para a atividade - até 5 pontos; 

d) Disponibilidade - de 0 (disponibilidade máxima) a -5 

(muito limitada);  

e) Preferências - prioridades para por ordem de escolha; 
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f) Sugestões para as atividades - até 10 pontos. 

 

Nota: Os critérios a serem pontuados são únicos 

independentemente da CO à qual o estudante se inscreve 

(por exemplo, só se escreve uma motivação geral que é 

comum para todas as COs), com exceção das sugestões que 

tem um espaço para cada actividade, não sendo obrigatório o 

seu preenchimento. 

 

3) Metodologia 

 

Os estudantes interessados em integrar as CO de CNEM, 

MedSCOOP ou T4all deverão inscrever-se no período para isso 

destinado, usando o formulário disponibilizado para o efeito. 

De forma a avaliar as questões de resposta aberta, estes 

serão sujeitos a um processo de ocultação. Posteriormente 

serão classificados por três membros da Direção da ANEM, 

nomeadamente os Diretores de Formação e outro elemento. 

A pontuação final resulta da média aritmética das 

classificações atribuídas por estes três elementos avaliadores. 
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Em caso de empate, serão convocados de forma 

aleatória outros três elementos da Direção da ANEM que 

deverão repetir o processo, avaliando os textos de forma 

independente. 

Caso ocorra novo empate cabe à Direção da ANEM a 

responsabilidade de ordenar os estudantes envolvidos, por 

critérios por ela mesma definidos. 

A revelação de resultados intermédios será realizada 

pelos Diretores de Formação, por e-mail para os candidatos, 

sendo esta concretizada em admitido (será alertado também 

por SMS como alerta), com consequente marcação da 

entrevista, ou não admitido. O elemento admitido deve 

responder no prazo de um dia consecutivo, sob a 

possibilidade de a não-resposta ser considerada como 

desistência. 

A seriação durante a entrevista é independente da 

seriação primária, isto é a pontuação obtida na primeira 

seriação não influencia nem positivamente nem 

negativamente os participantes.  

A alocação à CO do CNEM, MedSCOOP ou T4All dos 

participantes da Call selecionados nas entrevistas é feita pela 
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Direção da ANEM, com especial atenção do responsável pela 

atividade. A alocação é feita tendo em consideração toda a 

informação disponibilizada pelo participante ao longo do 

processo de seriação. 

A revelação dos resultados finais será realizada pelos 

Diretores de Formação, por e-mail para os candidatos, sendo 

esta concretizada em admitido, ou não admitido. No caso dos 

participantes admitidos para as CO será também revelada a 

atividade à qual o participante foi alocado. 

Todos os elementos não admitidos são considerados 

como suplentes, pela ordem da pontuação conseguida. 

Caso seja solicitado por algum dos elementos 

candidatos, os documentos, que versem a pontuação 

atribuída, serão tornados públicos. Não obstante incorreções 

de cálculo, a decisão relativa à atribuição de pontuação é 

irrevogável e não passível de recurso. 

 

 

Desistência 
 

Na eventualidade de uma desistência, o elemento da 

Comissão Organizadora será substituído por um elemento 
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suplente, se se considerar o intervalo de tempo até à 

realização das atividades como viável para a execução dos 

objetivos propostos. 

 

 

Timeline  
 

25 de fevereiro a 5 de março - call para elementos das COs; 

6 de março a 8 de março - avaliação das respostas ao 

formulário; 

8 de março - resultados intercalares; 

10 a 12 de março - entrevistas; 

13 março - resultados finais. 

 

 

Observações 
 

Outras situações não contempladas no presente regulamento 

deverão ser discutidas e decididas em Reunião de Direção da 

ANEM. 
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Para qualquer esclarecimento adicional, contacte: 

goncalo.castro@anem.pt 

diogo.sousa@anem.pt 

 

 

 
 

Diogo de Sousa 

Diretor de Formação 
 

 

 
 

Gonçalo Castro 

Diretor de Formação 
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