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Caro (a) colega: 

 

É com prazer que a ANEM te dá as boas-vindas agora que inicias a tua jornada no programa 

Voluntariado Nacional em Férias. 

 

Começamos por agradecer a tua inscrição. 

É por estudantes de medicina como tu - estudantes de medicina que querem saber mais do que 

de medicina, que sabem ser mais e melhores ultrapassando os limites quadrados da inércia e do 

comodismo, que se elevam no altruísmo e transpõem barreiras de distância e (in)diferença e 

abraçam o serviço à comunidade  que criamos este projeto. 

 

É bom saber que não caminhamos sozinhos na missão de ajudar os outros! É bom saber que te 

temos com vontade de vestir uma bata branca de responsabilidades acrescidas com a mesma 

índole de integridade e devoção com que escolheste ser médico. 

 

ajudar. É uma ajuda, uma relação e alguém que considera que faz parte da sua vida cuidar de 

 

 

Queremos que saibas que a caminhar ao nosso lado estão Instituições que abraçaram também 

elas este projeto, Instituições que desde o início desejaram receber-te e que contam agora 

contigo para levar a bom porto os seus propósitos. Ao seu lado estão utentes, pessoas, famílias e 

cuidadores que confiam em ti! 

 

Esperamos que estas duas semanas te moldem dentro dos teus já bem constituídos moldes, que 

se transcrevam numa experiência inesquecível e enriquecedora, que te façam melhor estudante, 

que te façam melhor médico. 

 

Um bem-haja a ti, que percebes a Medicina  

 

Saudações académicas,  
 

 
 
 

Pilar Burillo Simões 

Diretora de Direitos Humanos e Ética Médica, ANEM 
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ANEM 
 

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 Atividades, que lhes possibilitem um 

enriquecimento a nível pessoal e profissional. Dentro destas Atividades, destacam-se os VNFs, 

Voluntariados Nacionais em Férias, já na sua terceira edição. 

 

Fica a saber mais sobre a ANEM e todas as suas atividades em www.anem.pt. 

 

VNFs 
 

Programa de voluntariado a nível nacional durante os meses de verão com a duração de duas 

semanas. Os estudantes de Medicina inscritos realizarão um estágio em instituições de 

solidariedade onde terão a possibilidade de contactar com diversas realidades, faixas etárias e 

estatutos sociais. 

 

Os principais objetivos do programa são: 

 

 Criar oportunidades para os estudantes de Medicina realizarem voluntariado durante o 

período de férias; 

 

 Sensibilizar os estudantes para a necessidade de voluntários em Instituições; 

 

 Colmatar as necessidades referentes aos recursos humanos nas instituições durante o 

período correspondente às férias de verão; 

 

 Auxiliar na prestação de serviços a populações/indivíduos necessitados; 

 

 Criação de oportunidades para que os Estudantes de Medicina possam desenvolver 

competências interpessoais e humanitárias. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

Este Logbook foi criado a pensar em todos os estudantes que realizam esta edição do Programa 

de Voluntariado Nacional em Férias, como forma de guia e auxílio, permitindo que os períodos 

de voluntariado se realizem de acordo com uma estruturação prévia e uniforme para todos os 

participantes.  

 

Deves fazer-te acompanhar do teu Logbook todos os dias na instituição na qual foste colocado. 

 

Relembramos-te que, tal como está estabelecido no Regulamento dos Estágios Nacionais 2016, 

para que a caução que pagaste no ato de Inscrição seja devolvida, terás de apresentar na tua 

Associação/ Núcleo de Estudantes uma cópia da folha de presenças que consta neste Logbook. 

Desta forma, deves guardar o Logbook mesmo depois de teres terminado o teu VNF e certificar-

te de que o teu tutor assina a folha de presenças todos os dias em que compareceres na 

Instituição.  

 

A caução só te será devolvida caso tenhas um mínimo de 80% de presenças e, após o estágio, 

preenchas um curto inquérito de satisfação que te irá ser enviado. 

 

O responsável da instituição estará devidamente informado sobre os conteúdos e objetivos deste 

Logbook. Para tal, no primeiro dia deves entregar-lhe a Carta ao Responsável pelo teu 

Voluntariado na instituição (fornecida juntamente com a tua credencial). Deves também levar 

contigo a tua Credencial para que possas ser identificado como participante legítimo. 

 

Caso tenhas alguma questão antes ou durante o teu período de voluntariado, não hesites em 

contactar-nos através do endereço de email formacao@anem.pt.  

Estamos inteiramente ao teu dispor. 

 

Esperamos que o teu período de voluntariado seja um sucesso! 

 

Bom trabalho!   
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FOLHA DE PRESENÇAS 

 
Neste espaço deverão ser assinados, pelo Responsável, os dias de estágio correspondentes às 

presenças do estudante. 

 

No caso dos Campos de Férias o estágio poderá ter uma duração diferente de dez dias. 

 

Instituição: ________________________________________________ 

 

Atividades desenvolvidas: ________________________________________________________ 

 

DIA DE ESTÁGIO TUTOR ESTUDANTE 

1º   

2º   

3º   

4º   

5º   

6º   

7º   

8º   

9º   

10º   

Email do tutor para envio do inquérito: 

 

Campo de férias? __ Sim   __ Não 

 

Se sim, duração do estágio: ____ dias 


