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118ª Assembleia Geral da ANEM 
Sumário Executivo 

 
 
Decorreu, entre os dias 26 e 28 de maio de 2017, nas instalações da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra, a 118ª Assembleia Geral da Associação Nacional 
de Estudantes de Medicina (ANEM). Por forma a que todos os estudantes de Medicina de 
Portugal possam estar informados sobre as decisões tomadas, junto se faz um resumo do 
evento: 

 
Regulamentos 
O Regulamento de Participação Internacional (que define as condições de participação 

na delegação Portuguesa nas General Assemblies e Regional Meetings da IFMSA) e o 
Regulamento de Credenciação a Membros da ANEM a Federações Estudantis e Juvenis 
(que estipula as condições para pedido de credenciação à ANEM para candidatura a 
cargos na IFMSA ou CNJ) foram atualizados no decorrer desta Assembleia Geral. 

Além disso, na sequência de uma moção aprovada em dezembro, foi proposto e 
aprovado um Regulamento Eleitoral, que define o modo como decorre o processo 
eleitoral para os titulares de Cargos Eleitos da Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal 
e Direção da ANEM. Este regulamento, que visa clarificar e aumentar a transparência do 
processo, será pela primeira vez aplicado no próximo ato eleitoral, já em setembro deste 
ano. 

 
Apresentação e Votação de Candidaturas a Cargos na IFMSA 2017-2018 
O estudante José Chen apresentou um pedido de credenciação por parte da ANEM 

para que pudesse, na terceira fase de candidaturas, concorrer a Vice-President for Public 
Relations and Comunication na Internacional Federation of Medical Students’ 
Associations, que foi reprovado pela Assembleia Geral. 

 
Relatórios 
No decorrer da Assembleia Geral foram apresentados e aprovados os relatórios de 

participação na March Meeting 2017 e no EuRegMe 2017, Relatório Intercalar de 
Atividades da ANEM, Relatório Intercalar de Contas da ANEM e Relatório Intercalar em 
Política Educativa. 

 
Comissões e Grupos de Trabalho 
A Comissão para Avaliar o Enquadramento e Pertinência do ENEM no Novo Modelo de 

Ação da ANEM e o Grupo de Trabalho para Reflexão do Modelo de Ponderação dos 
Acertos [financeiros entre AE/Núcleos] dos Programas de Intercâmbios, criados no 
decorrer da 117ª Assembleia Geral da ANEM, apresentaram um ponto de situação dos 
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trabalhos até à data, tendo solicitado um adiamento do prazo para apresentação das suas 
conclusões finais. 

 
Atividade em Política Educativa 
Além da apresentação e aprovação do Relatório Intercalar em Política Educativa da 

ANEM, foi proposta e aprovada a nova Estratégia de Ação em Política Educativa da ANEM, 
um documento que define as prioridades de atuação da Federação nesta área até maio 
de 2018. 

Adicionalmente, uma vez que a Posição acerca da Prova Nacional de Acesso à 
Formação Específica, tomada pela ANEM em 2015 e que podes consultar em 
https://goo.gl/MLjMm1, perdia este ano a sua validade, e que a ANEM se encontra neste 
momento no meio do processo de discussão referente a esta prova, foi proposta e 
aprovada uma moção que estende a validade desta Tomada de Posição até à segunda 
Assembleia Geral ordinária do mandato de 2018, que ocorrerá previsivelmente em maio 
desse ano. 

 
Qualquer questão sobre os acontecimentos das Assembleias Gerais poderá ser 

encaminhada para geral@anem.pt. A Mesa da Assembleia Geral (MAG) da ANEM 
relembra que as Assembleias Gerais são um espaço aberto a qualquer estudante de 
Medicina que queira assistir e intervir.  

 
Saudações Académicas, 

 

 

 

André Fernandes 
Presidente da MAG 

Covilhã, 31 de maio de 2017 


