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126ª Assembleia Geral da ANEM 
Sumário Executivo 

 
Entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 2019 decorreu, nas instalações da 

Escola de Medicina da Universidade do Minho, a 126ª Assembleia Geral da 
Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM). De forma a que 
todos os estudantes de Medicina de Portugal possam estar informados sobre 
as decisões tomadas, junto se faz um resumo dos acontecimentos: 

 
 
Plano de Atividades e Orçamento 
 
O Plano de Atividades e Orçamento da ANEM para o mandato de 2019 foi 

apresentado, discutido e aprovado no decorrer da 126ª Assembleia Geral da 
ANEM, destacando-se alguns pontos destes documentos.  

 
Relativamente às atividades da Federação: 
Em 2019, a ANEM irá organizar as Jornadas de Política Educativa, os 

Estágios Nacionais, Professional e Research Exchanges, SCORA X-Change, 
Hackathon HeartBits, Programa Nacional de Educação Não-Formal (PNENF), 
Training4All (T4All), Staying Alive, Congresso Nacional de Estudantes de 
Medicina (CNEM) e Medical Students’ Cooperation Meeting (MedSCOOP). 

Relativamente ao ANEM Safe&Fest, esta atividade não se irá realizar neste 
mandato. Assim, a atividade irá ser discutida em seio de Grupo de Trabalho 
em Saúde Sexual e Reprodutiva, avaliando a sua pertinência e moldes em que 
deve ocorrer. 

 
No respeitante a material intelectual: 
A ANEM vai investir na produção de material intelectual, sendo que se 

realça, neste sumário, por Área:  
- Direitos Humanos e Ética Médica: Guias Contra a Discriminação na 

Saúde e de Saúde para a Família Acolhida e estudo sobre Direitos 
Humanos no Currículo Médico; 

- Educação Médica: Análise da Prova Piloto, Condições Pedagógicas das 
Escolas Médicas Portuguesas, Acompanhamento da Prova Nacional de 
Acesso à Formação Especializada e Exposição e perceção dos alunos a 
competências clínicas: retrato local do 6º ano; 
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- Formação: Educação Não-Formal: Análise sobre a sua presença e 
impacto na formação dos estudantes de Medicina, Avaliação do Impacto 
do PNENF e ferramentas de capacitação; 

- Saúde Pública: estudos sobre Resistência Antimicrobiana e Burnout nos 
estudantes de Medicina, redação de artigos informativos e uma reflexão, 
em seio de Grupo de Trabalho em Saúde Pública sobre a imunização 
dos estudantes de Medicina; 

- Saúde Sexual e Reprodutiva: estudo sobre a Profilaxia Pré-Exposição 
(PrEP) para o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) no Currículo 
Médico e na Formação Complementar, booklet “Abordagem do Doente 
em Consulta” e o guião “O que fazer quando…?”. 
 

 
Quanto a relações externas: 
A ANEM irá manter as relações com o Conselho Nacional de Juventude 

(CNJ), Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA), Fórum Nacional de 
Estudantes de Saúde (FNES) e International Federation of Medical Students’ 
Associations’ (IFMSA). 

 
 
Foram ainda atualizados o Regulamento do Fundo de Reserva da ANEM e 

as Normas de Tesouraria e apresentado o Regulamento Interno da Direção da 
ANEM para o mandato 2019. 

 
Previamente à discussão do orçamento, foi apresentado o Relatório da 

Reflexão Acerca do Valor das Quotas dos Associados, tendo como objetivo o 
estabelecimento refletido e ponderado das quotas dos Associados da ANEM 
para o mandato 2019. 

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

Senado da ANEM quanto à credenciação do estudante André Pardal, para que 
pudesse integrar a delegação da IFMSA que vai participar na Pre World Health 
Assembly (WHA) e na WHA, e quanto à não credenciação do estudante José 
Chen, para que se pudesse candidatar ao cargo de Vice President for Public 
Relations and Communication da IFMSA. 
 

Adicionalmente, foi feito um ponto de situação acerca dos trabalhos 
referentes à Comissão de Trabalho Extraordinária para o Regulamento Geral 
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de Associados, que pretende refletir sobre a integração de Núcleos e 
Associações de Estudantes de Medicina na Federação e a participação dos 
mesmos. 

 
Finalmente, foi ainda aprovada a moção relativa à revisão do Regulamento 

de Participação Internacional da ANEM. 
 

Qualquer questão sobre os acontecimentos da Assembleia Geral poderá ser 
encaminhada para mag@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. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

Braga, 17 de fevereiro de 2019 
 

 
 
 

Inês Miranda 
Vice-Presidente da MAG 

 


