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116ª e 117ª Assembleias Gerais da ANEM 
Sumário Executivo 

 
 
Entre os dias 17 e 19 de fevereiro de 2017 decorreram, nas instalações do 

Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, as 116ª e 
117ª Assembleias Gerais da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM). Por 
forma a que todos os estudantes de Medicina da Portugal possam estar informados sobre 
as decisões tomadas, junto se faz um resumo dos acontecimentos dos eventos: 

 
Eleição do Diretor Nacional de Intercâmbios Científicos 
Eduardo Oliveira, estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 

foi eleito Diretor Nacional de Intercâmbios Científicos para o mandato de 2017, 
completando assim a equipa da Direção da ANEM no lugar que havia sido deixado vago 
no último período eleitoral. 

Até esta data o trabalho que permitiu que as atividades alusivas aos Intercâmbios 
Científicos decorrem sem anormalidades havia sido assegurado pela antiga 
Coordenadora Nacional, Larissa Lanzaro, a quem se presta agradecimento. 

 
Plano de Atividades e Orçamento 
O Plano de Atividades e Orçamento da ANEM para o mandato de 2017 foi apresentado, 

discutido e aprovado no decorrer da 117ª Assembleia Geral da ANEM. Estão agora 
oficialmente confirmadas as atividades que deverão ocorrer ao longo deste ano. 
Além dos clássicos Curtos Estágios Médicos em Férias (CEMEFs), Educação para Todos 
(EPT), Programa Nacional de Educação Não-Formal (PNENF), Training4All (T4All), Med On 
Tour, Staying Alive, Medical Students’ Cooporative Meeting (MedSCOOP) e Congresso 
Nacional de Estudantes de Medicina (CNEM), a ANEM irá ainda desenvolver um Manual 
de Apoio à Especialidade com o objetivo de esclarecer os estudantes de Medicina sobre 
o processo de acesso e legislação do Internato Médico, bem como uma atividade que 
providencie aos mesmos respostas sobre as condições de acesso, empregabilidade e 
mobilidade dos médicos recém-formados.  

A Direção da ANEM reforça ainda a procura pela aproximação aos estudantes de 
Medicina portugueses e a sua capacitação, para que também eles sejam agentes 
interventivos na promoção da qualidade da saúde no seio das suas comunidades. 

 
Encontro Nacional de Estudantes de Medicina (ENEM) 
Foi apresentado, discutido e aprovado o relatório de Atividades e Contas do XXVI ENEM. 
Tendo em consideração os resultados financeiros negativos da atividade, a decrescente 

adesão por parte dos estudantes e a cultura comportamental instituída na mesma, 
consistentes ao longo dos últimos anos e com riscos potencialmente danosos para a 
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Federação, às quais se acresce a recente reforma Estatutária da ANEM que agora possui 
áreas de intervenção prioritárias claras e bem definidas, foi deliberada a constituição de 
uma Comissão que irá reavaliar o enquadramento e modelo organizacional do ENEM no 
âmbito de atuação da ANEM. 

Adicionalmente, considerou-se que, face à constituição desta Comissão, não estariam 
reunidas condições para a realização do Encontro Nacional de Estudantes de Medicina 
em 2017. 

 
Comissões e Grupos de Trabalho 
Além da Comissão para avaliar o enquadramento e pertinência do ENEM, a Assembleia 

Geral deliberou ainda a constituição de um Grupo de Trabalho para reflexão do modelo 
de ponderação dos acertos [financeiros entre AE/Núcleos] dos programas de 
intercâmbios. Ambas as estruturas deverão apresentar conclusões na próxima Assembleia 
Geral Ordinária, que decorrerá no próximo mês de maio, nas instalações da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra. 

 
Regulamentos 
Também na sequência da revisão Estatutária da Federação, foram atualizados o 

Regimento da Assembleia Geral e o Regulamento do Fundo de Reserva da ANEM. 
 
Adicionalmente, foi ainda feito um ponto de situação acerca dias trabalhos decorridos 

no âmbito da Política Educativa no último mês. 
 
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, 22 de fevereiro de 2017 


