124ª Assembleia Geral da ANEM
Sumário Executivo

Entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2018 decorreu, nas instalações do
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, a 124ª Assembleia Geral da Associação
Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM). Por forma a que todos os estudantes de
Medicina portugueses possam estar informados sobre as decisões tomadas, junto se
faz um resumo dos acontecimentos.

Relatórios e Planeamento Estratégico
O Planeamento Estratégico representa uma ferramenta desenvolvida com o
objetivo de orientar, monitorizar e avaliar o desempenho da ANEM, definindo um
conjunto de objetivos prioritários à sua ação e intervenção. No decorrer da Assembleia
Geral foram apresentados e aprovados o Relatório Final de Implementação do
Planeamento Estratégico ANEM 2016-2018 bem como o Planeamento Estratégico
ANEM 2019-2021.
Foi ainda apresentado, discutido e aprovado o Relatório de Atividades e Contas
da ANEM 2018, no qual se encontra descrito aquele que foi o trabalho realizado pela
Direção da ANEM durante o mandato de 2018.

Programas Nacionais
Os Programas Nacionais constituem estruturas aglutinadoras de diversas
atividades que contribuem para o cumprimento de objetivos comuns em torno de
uma determinada problemática prioritária para ANEM.
No decorrer da Assembleia Geral foi apresentado e aprovado o Relatório de
Implementação dos Programas Nacionais da ANEM, tendo sido feita uma reflexão
que culminou com a extinção e criação de novos Programas Nacionais. Assim,
encontram-se atualmente em vigor os seguintes Programas Nacionais (PN):
Direitos Humanos e Ética Médica
Educação Médica
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PN de Ética Médica
PN de Humanização dos Cuidados de Saúde
PN de Formação Médica Contínua
PN de Educação para a Formação Médica Pós-Graduada e
Profissionalização
PN de Promoção da Qualidade Formativa Pré-Graduada
PN de Design, Tecnologia e Inovação na Medicina
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Intercâmbios

Formação

Saúde Pública

Saúde Sexual e Reprodutiva

PN de Mobilidade e Formação Internacional
PN de Promoção da Qualidade Académica dos Programas
de Mobilidade
PN de Promoção do Contacto Sociocultural Internacional
PN de Formação Científica Complementar
PN de Formação Clínica Complementar
PN de Educação Não-Formal
PN de Formação Transversal
PN de Promoção de Saúde e Prevenção da Doença
PN de Sensibilização em Resistência aos Antimicrobianos
e Controlo de Infeções em Contexto Hospitalar
PN para a Consciencialização para os Direitos Sexuais e
Reprodutivos
PN de Prevenção de IST e Contraceção
PN de Educação para a Sexualidade

Estudos
Foi apresentado e discutido o estudo “Exposição e perceção dos alunos a
competências clínicas – retrato do 6º ano nas Escolas Médicas Portuguesas”,
produzido pelo Grupo de Trabalho em Educação Médica, no qual é feito o
levantamento da aquisição de competências e da exposição das mesmas
relativamente a cada currículo médico. Foi também apresentado e discutido o estudo
“Direitos Humanos no Currículo Médico”, desenvolvido pelo Grupo de Trabalho em
Direitos Humanos e Ética Médica, o qual pretende avaliar a formação no tema nos
currículos das Escolas Médicas.

Regulamentos
Foi criado o Regulamento das Comissões de Trabalho Extraordinárias (CTE), o
qual define o seu regime de criação e o modo de funcionamento. As CTE surgem da
necessidade de trabalhar uma temática específica e de relevo para a ANEM e que não
se enquadre nos objetivos de nenhum Programa Nacional existente. Foi ainda criado o
Regulamento das Tomadas de Posição da ANEM.

Grupo de Trabalho
Foi apresentado o Relatório Final do Grupo de Trabalho para a
Sustentabilidade dos Programas de Intercâmbios, o qual culminou com a
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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 do Conselho Fiscal da ANEM
durante o mandato 2019:
- Presidente – Mar Mateus da Costa (EM-UM)
- Vice-Presidente – David Gomes (FMUL)
- Vogal – Bruno Sousa (EM-UM)
- Vogal – Jorge Félix Cardoso (FMUP)
- Vogal – Rebeca Santos (NMS|FCS)

Cargos Credenciados pela ANEM
Pedidos de Credenciação de membros da ANEM
Foi ratificada a aprovação dos pedidos de credenciação do estudante Jorge Félix
Cardoso à UNFCCC COP24 e à OC Pre-World Health Assembly; e do estudante
Henrique Vasconcelos a Task Force online voting and live streaming. O colega José
Chen Xu apresentou a sua candidatura a VPPRC ad ínterim da IFMSA, tendo sido
ratificada a aprovação do seu pedido de credenciação.
Foi ainda deliberado que, por não apresentar critérios de elegibilidade, não
existiam condições para a credenciação do colega José Chen Xu a VPPRC para o
período que se iniciaria em março de 2019.
Relatórios de Atividade de Elementos em Cargos Credenciados pela ANEM
As colegas Sara Moura e Catarina Pais Rodrigues apresentaram os Relatórios
como vogal da Direção do Conselho Nacional da Juventude e como SCOME Regional
Assistant for Europe da IFMSA, respetivamente. Ambos os relatórios foram aprovados.

Apresentação de Candidaturas e Eleições
Foram apresentados e aprovados dois votos de louvor às colegas Ana Rita
Ramalho e Sara Moura, pelo trabalho desenvolvido em prol da Associação Nacional de
Estudantes de Medicina.
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Qualquer questão sobre os acontecimentos das Assembleias Gerais poderá ser
encaminhada para geral@anem.pt. A Mesa da Assembleia Geral da ANEM recorda que
as Assembleias Gerais são um espaço que convida à participação de todo o estudante
de Medicina, para que possam assistir e intervir naquele que é o presente e o futuro da
nossa Associação Nacional de Estudantes de Medicina.
Dirigindo-me aos estudantes de Medicina portugueses uma última vez,
apresento as mais sinceras saudações académicas,

______________________
Ana Rita Ramalho
Presidente da MAG
Porto, 20 de dezembro de 2018
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