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119ª Assembleia Geral da ANEM - Eleitoral 
Sumário Executivo 

 
 
Decorreu, entre nos dias 23 e 24 de setembro de 2017, nas instalações do Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar, a 119ª Assembleia Geral da Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina (ANEM), na qual decorreram as eleições para os Titulares de 
Cargos Eleitos para o mandato de 2018. 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: 

 
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 2018: 

 
Mesa da Assembleia Geral 

- Presidente – Ana Rita Ramalho (FMUP) 
- Vice-Presidente – Sara Moura (EM-UM) 
- Secretária – Teresa Guimarães (EM-UM) 
- Secretária – Rita Lopes (ICBAS-UP) 

 
Direção 

- Presidente – Edgar Simões (NMS|FCM) 
- Vice-Presidente p/ Ed. Médica e Política Educativa – Vasco Mendes (ICBAS-UP) 
- Vice-Presidente para as Relações Externas – Joana Teixeira (FMUP) 
- Vice-Presidente para a Gestão Interna e Comunicação – Bruno Sousa (EM-UM) 
- Tesoureira - Maria do Mar Costa (EM-UM) 
- Diretora de Formação – Ana Isabel Fernandes (FCS-UBI) 
- Diretor de Formação – José Durão (FMUL) 
- Diretora de Imagem – Ana Beatriz Oliveira (NMS|FCM) 
- Diretor de Direitos Humanos e Ética Médica – por definir 1 
- Diretor de Intercâmbios Científicos – José Ganicho (FCS-UBI) 
- Diretor de Intercâmbios Clínicos – João Dinis Martins (FMUL) 2 
- Diretora de Saúde Pública – Inês Miranda (FMUL)  
- Diretor de Saúde Sexual e Reprodutiva – David Gomes (FMUL) 

 

																																																								
1 Ausência de candidatos. 
2	Também Ricardo Ascensão (FCS-UBI) apresentou candidatura ao cargo. 



	
	

associação nacional alameda prof. hernâni monteiro,  
de estudantes de medicina 4200-319 porto 
Mesa da Assembleia Geral mag@anem.pt Pág. 2 / 2 
 

Conselho Fiscal 
Foram recebidas três candidaturas a este órgão, por parte dos estudantes Catarina 

Pais Rodrigues (FMUC), João Nunes (ICBAS-UP) e Rafael Inácio (FMUL). Por o número de 
candidaturas ser inferior ao número de elementos necessários para que o Órgão 
funcione (cinco), as eleições para o Conselho Fiscal foram adiadas para novo período 
eleitoral. 

 
 
No decorrer da Assembleia Geral, foram ainda ratificadas as decisões do Senado da 

ANEM de credenciar a estudante Catarina Pais Rodrigues para que se pudesse candidatar 
ao cargo de SCOME Regional Assistant for Europe da IFMSA, e de não credenciar o 
estudante José Chen para que se pudesse candidatar ao cargo de Vice President for 
Public Relations and Communication interino da IFMSA.  

 
Por último, foi aprovada a Moção “Pela Reflexão Acerca da Nova Estrutura da ANEM”, 

segundo a qual a Direção da ANEM deverá apresentar, na última Assembleia Geral do 
Mandato, uma reflexão acerca do primeiro ano de implementação dos novos estatutos 
da ANEM, acompanhada de reflexão e sugestões acerca da pertinência dos atuais 
Programas Nacionais, Grupos de Trabalho e Áreas de atuação. 

 
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, 25 de setembro de 2017 


