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1. Equipa
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2. Apresentação
A Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) é
a legítima representante dos estudantes de Medicina portugueses.
É hoje inquestionável o seu reconhecimento a nível interno e
externo como agente decisivo na defesa dos estudantes e na
discussão das temáticas que a eles dizem respeito.!
A ANEM tem-se notabilizado por veicular uma voz
informada, consciente e sólida dos estudantes de Medicina,
exercendo a sua ação junto dos agentes decisores. Esta
participação surge como resultado de processos de discussão
alargada em que todos os estudantes de Medicina participam,
através dos seus representantes.!
É inegável o contributo precioso de todos os que trouxeram
o seu empenho para o seio daquilo que são os interesses comuns
dos futuros médicos e o papel dos mesmos enquanto agentes da
sociedade. Para tal foi decisivo o trabalho que as anteriores
Direções da ANEM exerceram, construindo passo-a-passo a
ANEM do presente, através de um processo sólido de progressão
e ajuste às dificuldades sentidas e às dinâmicas da Federação.!
Queremos ser agentes de consolidação e progressão da
ANEM, que vive a necessidade de reflexão sobre a sua estrutura,
funcionamento e objetivos. De facto, é imperativo definir, de
forma responsável e consciente, os caminhos que a Federação
percorrerá e que metas deve atingir. Só assentes numa estratégia
de planeamento poderemos criar bases para um crescimento
sustentado que reforce os motivos de orgulho nesta estrutura que
todos integramos e ajudamos a construir.!
Ao formar esta equipa, procurámos aliar experiência
associativa a novas formas de pensar e novas perspetivas sobre o
trabalho executado, nesta que é uma lista renovada, mas
consciente da herança deixada pelos nossos antecessores.

!4

Lista Candidata ao Núcleo de Gestão da Direção da ANEM ‘14 LISTA C
Pretendemos

primar

pela

qualidade

do

nosso

trabalho,

ponderação e colaboração eficaz, através de um contacto próximo
com os nossos Associados.!
A potenciação da dinâmica entre associados e a ANEM é
fulcral para ultrapassar as dificuldades do momento e vencer os
desafios que hoje se colocam a todos nós, enquanto estudantes de
medicina. Cabe-nos proporcionar aos nossos colegas instrumentos
de formação e diferenciação adicionais, bem como oportunidades
de internacionalização, que permitam alargar os horizontes para
outras valências e aptidões. É nosso dever mobilizar os estudantes
de Medicina para que se sintam verdadeiramente integrados e
representados na Federação, informados sobre a atualidade e
sensibilizados para a necessidade de pensamento crítico e
construtivo na procura de soluções de futuro.!
Uma ANEM plural, motivada e dinâmica, próxima dos
estudantes. Esta é a missão que nos propomos hoje, olhando para
o futuro como uma janela de oportunidade.!

!
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3. Estratégias de atuação
3.1 Objetivos gerais
• Representar todos os Estudantes de Medicina, através dos
Associados, ao mais alto nível nacional e internacional; !
• Emitir

posições

e

pareceres

sobre

todas

as

questões

consideradas relevantes pela Direção ou pelos Associados; !
• Defender as posições assumidas em Assembleia-Geral com
todas as entidades parceiras de diálogo, divulgando-as
amplamente e assegurando a sua efetividade junto destes
mesmos parceiros, bem como o seu conhecimento por parte da
sociedade civil; !
• Manter

um

registo

atualizado

das

posições

vigentes,

devidamente organizado e disponível a quem o deseje
consultar;!
• Promover a informação e debate sobre questões de Políticas de
Saúde e Educativas, junto dos estudantes de Medicina e no seio
dos Associados da ANEM, assegurando tomadas de posição
informadas e amplamente discutidas; !
• Aumentar a projeção da ANEM junto dos Estudantes de
Medicina e potenciar a sua aproximação e identificação com a
federação; !
• Assegurar a sensibilização dos Estudantes de Medicina nas
suas obrigações sociais, éticas e morais, promovendo a sua
formação e participação; !
• Contribuir para a formação e intervenção dos Estudantes de
Medicina, através de uma aposta no desenvolvimento de
atividades diversificadas e de qualidade, nas diferentes áreas
de atuação; !
• Promover a imagem dos Estudantes de Medicina enquanto
membros ativos da sociedade civil e como parte integrante das
instituições de ensino e saúde; !
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• Aumentar a credibilidade da ANEM junto dos órgãos de gestão
e decisão, instituições de ensino e de saúde e organizações nãogovernamentais, através do estabelecimento de parcerias
estratégicas; !
• Assegurar a participação da ANEM em todas as sedes em que a
opinião e intervenção dos estudantes de Medicina devam ser
consideradas; !
• Promover e facilitar o acesso a informação com potencial
interesse para os Estudantes de Medicina, de uma forma
simples, dinâmica e completa; !
• Potenciar a participação e responsabilização dos associados na
dinâmica de funcionamento da ANEM; !
• Facilitar a partilha de conhecimentos e experiências entre os
associados, assegurando um crescimento mais sustentado e
fortalecido; !
• Assegurar o crescimento sustentado da estrutura orgânica da
ANEM; !
• Melhorar a execução orçamental da ANEM, através da
otimização de recursos existentes e do estabelecimento de
novas parcerias; !
• Colaborar e apoiar ativamente os Coordenadores Nacionais
dos Departamentos, contribuindo para a persecução dos seus
projetos e atividades; !
• Solidificar a imagem corporativa da ANEM e os seus objetivos
enquanto associação representativa de todos os estudantes de
Medicina; !
• Descentralizar

as

atividades

organizadas

pela

ANEM,

assegurando um acesso o mais equitativo possível às
atividades promovidas pela Federação; !
• Desenvolver um plano estratégico que assegure a existência de
uma missão, visão e metas a atingir pela federação a longo
prazo.

!
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3.2. Direção e Dinâmica Interna
A lista que apresentamos acredita que o trabalho da Direção
deve ser realizado em sintonia e complementaridade, apesar das
diferentes competências atribuídas a cada elemento. !
Assim, propomo-nos a: !
• Promover o espírito de trabalho conjunto entre os elementos da
Direção; !
• Potenciar a motivação individual de todos os elementos da
Direção com vista ao cumprimento de prazos, linhas
estratégicas e objetivos traçados; !
• Acompanhar em permanência o trabalho desenvolvido pelos
Departamentos e fornecer todo o apoio necessário à execução
dos seus planos de atividades; !
• Promover a informação e atualização regulares das atividades
organizadas e reforçar a participação dos elementos da Direção
nas atividades dos Departamentos, dotando esta participaçao
de espírito crítico e inovação, por forma a procurar sempre
fazer melhor; !
• Assegurar que todos os elementos têm passagens de pasta
eficazes,

que

permitam

o

crescimento

sustentado

dos

Departamentos e a execução, com a maior competência, das
suas funções na Direção; !
• Adotar uma política de transparência, abertura e diálogo
inequívocos entre todos os membros da Direção; !
• Assegurar mecanismos de comunicação eficazes e potenciar o
trabalho em equipa. !

A Lista C considera ainda essencial uma melhor divisão de
tarefas

entre

os

Vice-presidentes

Interno

e

Externo,

nomeadamente na atribuição de pastas como a IFMSA, formação,
fundraising e parceiros da ANEM, comunicação externa e contacto
com Associados. Esta distribuição será detalhada mais à frente, na
secção respetiva.!
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3.3. Educação Médica e Representação
Nacional em Política Educativa
A Educação Médica e a Política Educativa são, no nosso
entender, áreas de atuação e representatividade estudantis da
maior importância para a ANEM.!
Verifica-se uma progressiva dedicação às áreas de Educação
Médica e Política Educativa, revelada através de uma reflexão
aprofundada e da formulação de propostas de solução para as
suas problemáticas, nomeadamente sob a forma de tomadas de
posição

informadas.

Torna-se

premente

a

discussão

das

supracitadas problemáticas, uma vez que, a qualquer momento,
novos enquadramentos para o Internato Médico, Prova Nacional
de Seriação (PNS), Autonomia Profissional, definição de numerus
clausus e ingresso nos cursos de Medicina poderão ser avançados
para discussão pública. Assim sendo, a ANEM, enquanto legítima
representante dos Estudantes de Medicina portugueses, deve
procurar contribuir de forma credível e consequente para os
trabalhos correntes, defendendo os interesses dos estudantes.!
A lista C apresenta, neste âmbito, os seguintes objetivos
gerais:!
a) Promover a discussão, em sede de Senado e Assembleia-Geral,
de tópicos de relevo nas áreas da Educação Médica e Política
Educativa, sempre que isto se justifique;!
b) Refletir e maturar posições sobre problemáticas no âmbito da
Educação Médica e Política Educativa, em sede do Grupo de
Trabalho

em

Educação

Médica

(GTEM),

levando

em

consideração as visões dos Associados;!
c) Assegurar a adequada formação dos quadros da ANEM e dos
seus Associados na temática da Educação Médica e Política
Educativa;

!
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d) Desenvolver iniciativas sobre Educação Médica e Política
Educativa,

promovendo

a

divulgação

de

informação

atualizada, esclarecimento e sensibilização dos estudantes de
Medicina, ao que acresce a formação dos estudantes nas
respetivas áreas;!
e) Manter e reforçar ligações com as entidades decisoras nas
áreas da Educação Médica e Política Educativa, tornando a
ANEM um parceiro interveniente e decisivo na discussão dos
diplomas de relevo, transmitindo a posição dos estudantes de
Medicina.!

3.3.1 Grupo de Trabalho em Educação Médica
(GTEM)
O

GTEM

constitui

espaço

de

excelência

para

o

desenvolvimento de trabalhos conducentes à apresentação de
soluções para problemáticas vigentes nas áreas da Educação
Médica e Política Educativa nacionais.!
Assim sendo, o GTEM deve ser encarado pelo Senado e pelos
Associados enquanto órgão competente e capaz de exercer
funções consultivas, elaborando pareceres plurais, fundamentados
e de qualidade, que servirão de base para a construção de linhas
orientadoras de uma estratégia para a Educação Médica e Política
Educativa.!
O GTEM será orientado para o cumprimento dos seguintes
propósitos:!
• Fomentar a reflexão e partilha de informações sobre temáticas
de relevo no âmbito da Educação Médica e Política Educativa
entre os Associados;!
• Estabelecer linhas orientadoras claras de atuação que norteiem
os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo, procurando a
eficiência

e

consequência

das

conclusões

avançadas

e

documentos produzidos;!
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• Desenvolver trabalhos de recolha de informação a partir de
fontes variadas e credíveis que permitam fundar as opiniões
dos Associados e as posições a serem tomadas em AssembleiaGeral;!
• Valorizar a contribuição e colaboração de entidades ou
personalidades externas ao GTEM, competentes para o
aprimoramento e fundamentação da discussão de tópicos de
relevo nas áreas da de Educação Médica e Política Educativa;!
• Promover a divulgação de informações corretas, atualizadas e
pertinentes no que toca a temáticas de relevo no âmbito da
Educação Médica e Política Educativa, contribuindo para o
esclarecimento dos estudantes de Medicina;!
• Potenciar o interesse geral dos estudantes de Medicina para
questões relacionadas com a Educação Médica e Política
Educativa;!
• Promover a formação dos Dirigentes Associativos, Associados
e Estudantes de Medicina em geral nos campos da Educação
Médica e Política Educativa;!
• Efetivar uma articulação eficiente e fluida entre o GTEM e o
Senado na reflexão sobre assuntos nas áreas da Educação
Médica e Política Educativa e na consolidação de bases de
fundamentação para a construção de opiniões e posições a
adotar;!
• Realizar reuniões do GTEM sempre que estas sejam relevantes,
de acordo com objetivos incumbidos pela Direção, Senado ou
Assembleia-Geral;!
• Divulgar os produtos do trabalho desenvolvido no GTEM em
tempo útil ou quando requisitado e pertinente, aos seus
Associados e Estudantes de Medicina em geral;!

À luz do importante lugar que assume na orgânica da
ANEM, propomos a continuidade dos trabalhos de valorização do
GTEM perante os Associados, a promoção da qualidade e solidez
do trabalho desenvolvido e a sua maior visibilidade e
credibilização externa, nacional e internacional.!
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Avançamos a iniciativa de, sem prejuízo dos trabalhos
desenvolvidos na área da Política Educativa, conferir ao GTEM
um maior pendor para a discussão de temáticas de Educação
Médica e Pedagogia, fazendo jus ao nome que sustenta e às
necessidades e premências da atualidade para qualquer estudante
de Medicina, o maior interessado na qualidade da sua formação
médica, cuja construção e delapidação contínuas dependem
necessariamente do seu contributo e feedback.!
A concretização dos supramencionados propósitos traduz-se
num enfoque primordial nas seguintes áreas de atuação:!

A) Planos Curriculares das Escolas Médicas e Reformas
Curriculares em curso
Pretendemos

prosseguir

o

trabalho

de

compilação,

atualização e divulgação da base de dados curricular das Escolas
Médicas portuguesas, com especial ênfase na procura de soluções
de homogeneização do 6º ano curricular, na análise e partilha de
informações sobre as Reformas Curriculares em curso, e no
aprofundamento da base de dados no que toca à exploração dos
procedimentos de avaliação teórica e prática.!
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelo GTEM,
desejamos

estudar

estratégias

que

converjam

para

a

homogeneização e profissionalização do 6º ano curricular em
todas as Escolas Médicas, procurando para isto que a ANEM
exerça um papel ativo junto do Conselho de Escolas Médicas. !
Acresce a necessidade de que os Associados possam
encontrar no GTEM um órgão consultivo e de discussão sobre os
processos de Reforma Curricular a ter lugar localmente, e dele
possam extrair ensinamentos de relevo para uma participação
informada e consequente nas suas Escolas Médicas de origem,
contribuindo portanto para um aperfeiçoamento curricular dos
cursos médicos.!
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Pretendemos igualmente explorar as metodologias de
avaliação utilizadas localmente, analisando, entre outros tópicos,
os procedimentos de avaliação prática nos vários cursos médicos e
os

processos

de

correção

matemática

mobilizados

em

instrumentos de avaliação teórica. Procura-se assim assinalar
exemplos de boas-práticas que possam ser difundidos e
importantes na construção de novos currículos ou alterações
pontuais a decorrerem localmente.!

B) Formação dos Estudantes de Medicina no campo da
Educação Médica
Considerando a Educação Médica enquanto área de atuação
primordial da ANEM, importa prosseguir os esforços de formação
dos Dirigentes Associativos a título individual e enquanto
veículos de informação para os restantes Estudantes de Medicina,
não descartando o envolvimento interessado destes últimos a
nível individual.!
Propomos dar continuidade à iniciativa de um ciclo de
debates ao qual não poderão escapar as temáticas de maior relevo
na área da Educação Médica e Pedagogia, essenciais na fase em
que decorrem Reformas Curriculares em várias Escolas Médicas e
se constata sensibilidade para a discussão de novas metodologias
de ensino médico, novas estruturas curriculares e novos
procedimentos de avaliação de conhecimentos e competências.!
Pondera-se também a dinamização de novas ações de
formação especializadas em Educação Médica e Pedagogia,
através da dinamização de atividades em formato a estudar,
direcionadas a todos os Estudantes de Medicina, para que se
reforcem os conhecimentos na área e estimule o pensamento
crítico e a mudança de procedimentos localmente.!

!
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C) Currículo Nuclear de um curso de Medicina
A definição dos conhecimentos e competências basilares e
insubstituíveis que um Estudante de Medicina deve possuir e
mobilizar aquando do término do seu curso é hoje em dia tema de
discussão relevante no campo da Educação Médica.!
No atual contexto nacional, verifica-se que várias Escolas
Médicas orquestram processos de Reforma Curricular já em fase
de aplicação ou de planeamento, em que novas filosofias de
construção

curricular

aprendizagens

a

se

traduzem

fomentar

e

em

numa

redefinição

diferentes

das

arquiteturas

curriculares e pedagógicas.!
Para que a ANEM possa exercer influência de forma
descentralizada nos processos de reconstrução curricular a ocorrer
localmente, propomos que no seio de GTEM se encete uma
reflexão referente ao Currículo Nuclear de um curso de Medicina,
essencialmente baseada na perspetiva do estudante de Medicina,
nomeadamente na sua visão e experiência vivida sobre as áreas de
aprendizagem, conhecimentos e competências que são sobre e
subvalorizados nos Cursos Médicos respetivos. Acreditamos que a
sinalização de áreas de aprendizagem a reforçar ou a reajustar é
um importante passo dado pela ANEM na promoção de uma
formação de qualidade e adequada às atuais correntes de
pensamento em Educação Médica, adaptadas à realidade
nacional.!

D) Normas orientadoras para a Educação Médica em
Portugal
Consideramos que a ANEM deve ser capaz de elaborar um
documento de caráter orientador que defina qual a posição dos
Estudantes de Medicina sobre os esquemas curriculares em vigor,
as metodologias de avaliação praticadas, o Currículo Nuclear e
eletivo de um curso de Medicina, a qualidade do corpo docente e
os rácios aluno-tutor, entre outros tópicos.!

!14

Lista Candidata ao Núcleo de Gestão da Direção da ANEM ‘14 LISTA C
Propomo-nos executar um processo de reflexão interna no
GTEM almejando a apresentação aos Associados de um
documento unificador e sólido, fundado essencialmente na
discussão interna, mas também no parecer de importantes
personalidades nacionais na área da Educação Médica, que defina
quais as recomendações que, presentemente, os Estudantes de
Medicina portugueses consideram importante fazer chegar às
Direções dos Cursos de Medicina e à Tutela sobre a sua perspetiva
do ensino médico que lhes é ministrado.!

3.4. Representação Nacional em Política
Educativa
A) Numerus Clausus e ingresso nos cursos de Medicina
A redução dos numerus clausus para ingresso nos cursos de
Medicina é no nosso entender, objetivo e motivação central da
ANEM.!
Defendemos a concretização de um planeamento integrado
da formação médica que passe necessariamente pela diminuição
de número de ingressos anuais nos cursos de Medicina a nível
nacional, de forma a garantir a qualidade do ensino médico em
Portugal, preservando as capacidades formativas. Isto passará
também pela reafirmação da posição favorável à revogação do
Decreto-Lei n.º40/2007 de 20 de fevereiro, que estipula o concurso
especial de acesso para os titulares do grau de licenciado, e pelo
escrutínio de eventuais propostas de criação de novos cursos de
Medicina em Portugal.!
A enfatização da problemática dos numerus clausus na
comunicação social prende-se com a necessidade de informar o
público geral para construção de uma opinião fundamentada que
atente à realidade da gestão insensata do processo de formação de
um médico em Portugal, com implicações nefastas na própria
qualidade do Serviço Nacional de Saúde.!
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Consideramos que estão reunidas as condições para que no
presente mandato surja o timing correto para que, em articulação
com as Direções dos cursos de Medicina das várias Escolas
Médicas portuguesas e a Ordem dos Médicos, sejam envidados
esforços sólidos para a concretização destes objetivos, apoiados na
análise dos inquéritos relativos à atualização do relatório sobre as
Condições

Pedagógicas

nas

Escolas

Médicas

portuguesas

elaborado pelo GTEM.!
Paralelamente, consideramos que a ANEM terá de ser
membro ativamente envolvido na discussão do modelo de
ingresso nos cursos de Medicina, na eventualidade de o assunto
ser avançado e surgirem oportunidades de reflexão conjunta. Isto
sem prejuízo da discussão interna, que deverá ser tida em sede do
GTEM, Senado ou mesmo em Assembleia-Geral, com a
colaboração dos Associados para que a problemática seja
devidamente maturada.!

B) Regulamento do Internato Médico
O acompanhamento dos trabalhos relacionados com a
elaboração de um novo Regulamento do Internato Médico (RIM) é
função da qual a ANEM não se poderá distanciar. Uma relação de
proximidade

e

colaboração

com

as

entidades

decisoras,

nomeadamente a Tutela e a Ordem dos Médicos, aliada a uma
vontade flexível e responsável na procura de soluções de futuro,
será a chave para garantir a defesa dos interesses dos Estudantes
de Medicina.!
Um dos tópicos de relevo na discussão sobre o RIM é a
manutenção ou extinção do Ano Comum. Acreditamos na defesa
da

vontade

dos

Estudantes

relativa

ao

Ano

Comum,

disponibilizando-nos, no entanto, para impulsionar a revisão da
posição atual, se tal for entendido em sede de Assembleia-Geral e
pertinente à luz dos acontecimentos da atualidade.!
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Outro tópico prende-se com a preservação da máxima “uma
vaga por candidato”, quer no acesso no Ano Comum como no
acesso à Formação Específica. É imperativo que a ANEM procure
a defesa da referida premissa como garante da consequência e
viabilidade da Formação Médica, apostando na maximização do
número de vagas garantidas. Entendemos que a agudização desta
problemática poderá, a curto trecho, levar ao afastamento de uma
parte dos Estudantes de Medicina candidatos, pelo que
envidaremos

os

esforços

necessários

de

expressão

de

preocupações junto das entidades competentes e comunicação
social.!
Por fim, é fulcral para o estudo de modelos alternativos e
eficientes de Internato Médico que seja executado um trabalho de
continuidade e aprofundamento, em sede do GTEM, de
apreciação das diferentes realidades internacionais no que toca à
Formação Médica pós-graduada, para que possamos sustentar as
posições tomadas e engendrar novas soluções prospetivas.!

C) Revisão dos Estatutos da Ordem dos Médicos e
Autonomia Profissional
A

ANEM

pretende

acompanhar

o

processo

de

desenvolvimento de um novo Estatuto da Ordem dos Médicos,
reconhecendo as implicações que este configura para a Carreira
Médica e formação pós-graduada dos Estudantes de Medicina,
tomando a Federação enquanto parceira de negociação e
defensora das posturas assumidas e preocupações levantadas
pelos estudantes.!
Urge refletir, no seio da Federação, acerca dos critérios de
aquisição de Autonomia Profissional. Através do GTEM e junto
dos Associados, procuraremos analisar o tema à luz da conjuntura
atual, visto que esta preocupa os Estudantes de Medicina, os quais
se questionam sobre a interrupção do seu percurso formativo
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essencial e não-obtenção de Autonomia Profissional dado um
número insuficiente de vagas de acesso ao Internato Médico.!
Procuraremos assim entender os critérios de inscrição para
exercício autónomo da profissão, estudando as possibilidades
apresentadas no que toca a um eventual exame de aferição de
conhecimentos e competências com classificação mínima e
também a um estágio profissional na dependência da Ordem.
Importa também entender de que forma estas novas disposições
se articulam com a Prova Nacional de Seriação e percurso de
Internato Médico em vigor.!

D) Prova Nacional de Seriação
Temos como objetivos dar continuidade aos trabalhos de
discussão no seio do Grupo de Trabalho sobre a Prova Nacional
de Seriação (PNS), e informar os Associados sobre as conclusões
deste, garantindo que as mesmas sejam escutadas pelas entidades
decisoras no que toca à exploração do novo esquema de PNS.!
É nossa opinião que a ANEM deverá manter a sua posição
enquanto entidade parceira e conselheira na definição de um
esquema alternativo de exame que satisfaça os interesses dos
estudantes e seja um eficaz e consistente instrumento avaliativo.
Assim, consideramos fulcral que a ANEM integre uma eventual
Comissão de condução do processo de génese de um novo
modelo de PNS, garantindo que a voz dos Estudantes de
Medicina seja ouvida e defendendo as posições assumidas em
Assembleia-Geral, nomeadamente no que toca às áreas de enfoque
da prova, metodologia de elaboração e validação das questões,
procedimentos para consulta e revisão de prova e bibliografia
aconselhada. Não se exclui a pertinência de prosseguir trabalhos
de investigação sobre um novo modelo de PNS, em sede do
GTEM e junto dos Associados.!
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Desejamos

também

prosseguir

os

trabalhos

de

acompanhamento das condições de realização da PNS a nível
local, procurando zelar pelo cumprimento das normas vigentes de
modo a otimizar o desempenho potencial dos estudantes e
garantir equidade no momento de exame.!
A discussão sobre a PNS deve, a nosso ver, ser encarada
numa perspetiva integrada, portanto necessariamente incluída na
necessária reflexão sobre alterações ao RIM. !

E) Normalização das classificações finais do Curso de
Medicina
A definição de um modelo de normalização de médias de
curso coincidente com o apresentado e aprovado em AssembleiaGeral é ainda objetivo a atingir.!
A aplicabilidade do ISG (Internal Group Strenght) enquanto
elemento de cálculo do R-score permanece tema de discussão,
pelo que a mobilização de esforços acrescidos de auscultação de
entidades parceiras e personalidades colaboradoras é de máxima
relevância, para que a ANEM possa apresentar perante a Tutela a
sua proposta de modelo normalizador. !
Procurando que a ANEM entre atempada e construtivamente
na discussão vigente sobre o RIM, cremos ser pertinente que o
GTEM tenha como objetivo de relevo a finalização dos trabalhos e
reflexão interna sobre a normalização das classificações finais de
curso, uma vez mais sem descartar a eventual necessidade de
redefinição do modelo de normalização de médias de curso a
defender perante o hipotético cenário de inviabilidade de cálculo
do ISG.!

!
!
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F) Mobilidade de médicos recém-formados e
empregabilidade em Medicina
Perante

a

conjuntura

atual

e

perspetivando

uma

transfiguração do futuro bem-estar profissional da classe médica,
consideramos que a ANEM deverá estar disponível para prestar
esclarecimentos aos Estudantes de Medicina sobre as condições de
empregabilidade na sua área, o que inclui a difusão de
informações sobre a mobilidade de médicos recém-formados.!
Consideramos que a estruturação de um documento
simplificado e conciso sobre procedimentos em relação à
mobilidade de recém-licenciados em Medicina é proposta de
trabalho a considerar no seio do GTEM, dando continuidade à
tarefa de análise da magnitude do fenómeno de mobilidade de
médicos portugueses. !
Contamos igualmente esclarecer os estudantes interessados
nas condições de empregabilidade no estrangeiro e na área do
empreendedorismo

em

Medicina

e

saídas

profissionais

alternativas, em fóruns de discussão a ponderar, avançando a
hipótese de exploração das temáticas no programa do Congresso
proposto adiante. Valorizando também a empregabilidade a nível
nacional, ponderamos a dinamização de um conjunto de
iniciativas a nível local que elucidem sobre as condições de
empregabilidade

em

especialidades

médicas

específicas,

selecionadas pelos próprios Estudantes de Medicina, em
consequência da maior sensibilidade e interesse dos mesmos por
iniciativas

similares

que

abordam

as

condições

de

empregabilidade, de forma genérica, em contexto nacional.!

!

!
!
!
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3.5 Representação Externa e Federações
A) IFMSA
Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento crescente
do envolvimento da ANEM/PorMSIC com a IFMSA, não só nas
discussões e debates que se têm desenvolvido no seu seio, como
também nas candidaturas a posições nesta Federação, enaltecendo
e fortalecendo a nossa imagem internacional. Existe, contudo,
mais trabalho para desenvolver a este nível, nomeadamente em
Portugal e dentro da estrutura da ANEM.!
Primeiramente,

acreditamos

que

é

importante

uma

desmistificação da IFMSA, ou seja, entendemos que devem ser
encetados mecanismos que elucidem os nossos Associados e os
Estudantes de Medicina acerca desta Federação.!
Por outro lado, queremos que os nossos Associados se
envolvam nas discussões que surgem na IFMSA e que estas
deixem de ser estanques, ficando cingidas às delegações das
General Assemblies, criando para isso uma plataforma de
discussão no reflex.at ou noutro programa. Adicionalmente,
consideramos pertinente que a súmula das atividades seja
divulgada aos estudantes, nomeadamente através do Site da
ANEM e Facebook. !
Desejamos

ainda

melhorar

o

atual

Regulamento

de

Participação nas General Assemblies e criar um Regulamento de
Credenciação de Elementos para Posições na IFMSA, sejam elas
no Executive Board, Team of Officials ou International Assistants.!
É nossa intenção compilar, ao longo do ano, em dois ou três
momentos, projetos quer da ANEM quer dos nossos Associados
para, intercalarmente, enviar atividades para as newsletters da
IFMSA, promovendo assim a nossa imagem nos planos local,
nacional e internacional.!
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Consideramos,

ainda,

pertinente

criar

um

banco

de

formadores existentes no seio da ANEM, acessível e, se possível,
dinamizável.!

B) Conselho Nacional da Juventude
Atualmente, a ANEM é um membro sem direitos plenos no
seio

desta

organização,

e

a

nossa

participação

tem-se

desenvolvido unicamente com o projeto ConSUMOS. É preciso
refletir sobre esta participação e qual a sua extensão, assim como
averiguar novas possibilidades e um plano para o futuro a este
nível.!

C) Parceiros e Entidades Associadas
Tem existido, nos últimos anos, uma sobrecarga sobre a
Tesouraria e a Presidência no que respeita às relações e contactos
com os parceiros da ANEM. Assim, é nosso entender que este ano
deverá haver uma articulação e apoio central neste ponto. Assim,
será nossa intenção centralizar as relações com os nossos
principais parceiros na pasta das Relações Externas, com o
acompanhamento do Presidente. Referimo-nos à relação com a
ALERT, ACTONE, COSMOS, MSD, Bayer, Amorim e BES, assim
como é nossa meta aproximarmo-nos a outras empresas
(farmacêuticas e no contexto da Health Cluster Portugal) por
forma a encontrar mais parceiros estratégicos que financiem
monetariamente a nossa atividade. !

!
!
!
!
!
!
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3.6. Comunicação
Este ano, propomos uma estrutura que permita distinguir a
comunicação interna e externa da nossa Federação, de uma forma
sinérgica.!

3.6.1. Comunicação Interna
A) Comunicação com os Departamentos
Tendo em conta que a coordenação dos Departamentos deve
assentar num princípio de constante comunicação, não só para a
planificação das atividades mas também na resolução de
problemas,

a

Lista

C

entende

que

a

comunicação

interdepartamentos e a comunicação com as Associações e
Núcleos locais são fatores preponderantes para a concretização
dos nossos objetivos.!
!

Para isto tentaremos tornar a ferramenta reflex.at numa

plataforma

de

comunicação

mais

intuitiva

e

apelativa,

continuando a ser a base de referência da comunicação interna.
Equacionamos a possibilidade de estabelecer uma parceria para
uma nova plataforma online, de modo a conseguir uma
ferramenta de comunicação com maior adesão.!

B) Comunicação com os Associados
A Lista C reconhece que a comunicação com os Associados é
de capital importância para o bom funcionamento da nossa
Federação. Queremos promover uma discussão aberta com as
Associações/Núcleos acerca das temáticas atuais e problemas
levantados, assim como das atividades e projetos desenvolvidos a
nível nacional.!
Por sabermos que uma ferramenta de comunicação com os
Associados não utilizada devidamente é o primeiro passo para a
comunicação falhar, e com isto os projetos falharem a nível local,
equacionamos a possibilidade de disponibilizar uma nova
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plataforma online, de modo a que a comunicação entre a Gestão
da ANEM, os Coordenadores Nacionais dos Departamentos e os
Coordenadores Locais se faça de um modo constante e que haja
um maior envolvimento de todas as partes.!
!

Para facilitar a divulgação de atividades a nível nacional e

local, propomos a criação de um Calendário de Divulgação de
Atividades no nosso site, para que todos os estudantes tenham
conhecimento de quais os projetos em que podem participar,
mesmo não sendo da sua Associação/Núcleo. Queremos que
figurem neste calendário as iniciativas da ANEM e das
Associações/Núcleos,

se

estes

estiverem

interessados

na

divulgação destas.!
!

Tendo em conta que a proximidade dos Associados na

execução de projetos é uma chave para o desenvolvimento desta
Federação, ponderamos a criação de um Banco de Projetos
Nacional, o qual, em conjunto com a análise dos Planos de
Atividades de todas as AEs/Núcleos, promoverá também uma
maior consciência por parte da DANEM do trabalho realizado e
da dinâmica própria dos seus Associados. A DANEM estará ainda
disponível para colaborar com os núcleos locais, sempre que
necessário.!
Pretendemos

também

a

constituição

de

Comissões

Organizadoras com a colaboração de elementos externos à
DANEM, procurando envolvê-los e motivá-los na planificação e
execução das nossas atividades a nível nacional.!

3.6.2. Comunicação Externa
Como comunicação externa entendemos toda a relação da
ANEM com entidades fora da sua estrutura: parceiros, Estudantes
de Medicina e população geral. Pretendemos envidar os máximos
esforços no aumento da visibilidade nacional da ANEM através
dos media e aumentar o nosso impacto junto dos estudantes.
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Acreditamos que, com um planeamento cuidado das atividades e
definição específica de tarefas, como cobertura fotográfica e
atualizações

nas

redes

sociais,

a ANEM

ganhará

maior

proximidade, pois os estudantes irão ver o que sua Federação faz,
despertando o seu interesse. Por exemplo, o envio, no início do
ano, de uma newsletter de fácil leitura para todas as escolas
médicas que irá despertar a curiosidade e a atenção para a nossa
atividade.!

A) Site
Infelizmente, este é já um problema que se arrasta há alguns
anos

na

nossa

Federação.

Contudo,

graças

ao

trabalho

desenvolvido no último ano, existem agora duas opções para criar
um site novo, a ALERT e a ACTONE. No início dos nossos
trabalhos, é nosso objetivo discutir qual será a melhor estratégia
para abordar esta problemática, de forma a manter estes apoios e
otimizar as nossas parcerias, sempre com um site com uma boa
imagem, clara, simples e assertiva em vista.!
Pretendemos, assim, que o site se torne a fonte primordial de
informação acerca da ANEM e das suas atividades. Propomo-nos
a uma reestruturação completa deste, tornando o seu uso muito
mais intuitivo e organizado. !
Entre as várias novidades, pretendemos ter no site um
calendário atualizado com todas as atividades da ANEM (bem
como dos Associados interessados em divulgá-las) e um arquivo
com todas as Tomadas de Posição da ANEM, ordenadas e
categorizadas de forma lógica. !
Será também interessante averiguar junto destas empresas a
possibilidade de disponibilizar uma ferramenta de inscrições em
atividades que seja mais fluída para o trabalho da DANEM e de
acordo com as suas particularidades.!
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B) Redes Sociais
Se o site deverá constituir a fonte primordial de informação
da ANEM, acreditamos que as redes sociais deverão constituir a
principal forma de a divulgar. A potencialidade de disseminação
de informação que estas, em especial o Facebook, oferecem, não
pode ser ignorada, devido ao elevado número de utilizadores que
estas plataformas têm e ao caráter gratuito da sua utilização.!
Desta forma, a lista candidata compromete-se a fazer uma
gestão equilibrada do mural do Facebook da ANEM, de forma a
publicitar previamente todos os seus eventos com o máximo de
alcance, bem como a divulgar fotografias e outros resultados dos
mesmos (por forma a cativar novos participantes para futuras
edições).!

C) Manual de Identidade Gráfica
Com base na inflexibilidade do mesmo verificada nos anos
anteriores, a lista candidata propõe-se a rever o Manual de
Identidade Gráfica. Em especial, estudaremos a possibilidade de
uma maior liberdade de alterar o logótipo na ANEM em eventos/
atividades especiais - ex: “30 Anos ANEM”!

D) Media
No ano transato, a DANEM usufruiu de serviços de uma
assessora de comunicação, responsável por escrever comunicados
e difundi-los junto dos seus contactos nos media. O que se
verificou é que o impacto desta atividade não foi de todo o
esperado, face aos gastos que este investimento implicou. Assim,
são objetivos da Lista candidata encetar esforços no sentido de
criar a própria lista de contactos nos media da ANEM, assim como
procurar expôr em pelo menos um canal televisivo a atividade
global da ANEM, com o fim último de promover e divulgar as
suas posições e projetos.!

!
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3.7. Formação
A lista candidata reconhece que é fundamental a manutenção
de oportunidades formativas nacionais, abertas a todos os
estudantes e organizadas num modelo que estimule a resolução
de problemas concretos. Tendo isto em conta, é nosso objetivo:!
• Criação da Base de Dados de Formadores da ANEM;!
• Promover a Base de Dados de Formadores, para que se
constitua como uma ferramenta de trabalho disponível para os
Associados;!
• Estabelecer uma comunicação efetiva com todos os formadores
da ANEM;!
• Proporcionar oportunidades de formação para a Direção e para
os Associados;!
• Contribuir para o desenvolvimento de atividades formativas
no seio das Associações/Núcleos interessados;!
• Promover, tanto a nível nacional como a nível internacional,
ações de formação com potencial interesse para dirigentes
associativos e estudantes de Medicina em Portugal.!

Acreditamos que o nosso trabalho na formação poderá ter
uma perspetiva a longo prazo, com um processo sustentado de
qualificação dos Dirigentes Associativos para o desenvolvimento
da ANEM como uma federação inovadora a nível nacional. A
formação é, sem dúvida, a chave para o desenvolvimento de
qualquer Associação.!

!
!
!
!
!
!
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3.8. O papel da Ciência e Investigação na
ANEM
A lista candidata reconhece que o Departamento de Ciência e
Investigação (DCI) se esgota correntemente na logística inerente à
dinamização do programa de intercâmbios científicos da IFMSA.
Tendo consciência da opinião maioritária de que não tem sido
possível pensar e dinamizar atividades integradas num programa
formativo coeso, relacionadas com a promoção dos conhecimentos
e

competências

científicas

dos

Estudantes

de

Medicina,

consideramos premente a discussão sobre qual a intervenção que
a ANEM deve exercer no campo da Ciência e Investigação, e sobre
se existem sinergias capitalizáveis no que concerne ao seu futuro.!
Consideramos que a definição do caminho a seguir no que
toca à Ciência e Investigação no seio da ANEM deve ser
devidamente maturada entre os Associados e integrada num
raciocínio assente na necessidade de pensar estrategicamente toda
a Federação. Alertamos também que o avançar de soluções sem
que esta maturação seja conseguida poderá conduzir à ineficácia
dos trabalhos desenvolvidos na estrutura responsável pela
reflexão e execução de Ciência e Investigação na ANEM. Tal
poderá desmotivar os Associados e traduzir-se num prejuízo
direto para a Federação.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.9 Atividades
A) CEMEF´s
Os

Curtos

Estágios

Médicos

em

Férias

(CEMEF’s)

representam uma das mais prestigiadas e procuradas atividades
da ANEM. Nesse sentido, este ano procuraremos:!
• Assegurar a correta organização da atividade não só ao nível
das etapas que antecedem os CEMEF’s, mas também no seu
decurso;!
• Analisar o Regulamento dos CEMEF’s e propor à AssembleiaGeral alterações que sejam consideradas pertinentes;!
• Otimizar os prazos utilizados para o contacto com as ARS e
para o pedido de vagas às instituições de Saúde diretamente;!
• Divulgar massivamente esta atividade, garantindo que esta é
do conhecimento dos estudantes, de forma a promover uma
maior adesão à mesma;!
• Estabelecer uma relação de contacto próxima com os Serviços
Clínicos e com os tutores dos Estágios;!
• Alargar os contactos e a abertura de vagas a instituições de
Saúde privadas e do setor social;!
• Reavaliar os prazos de inscrições;!
• Estudar alternativas ao modelo atual de inscrição nos
CEMEF’s;!
• Atualizar e organizar a base de dados de contactos;!
• Procurar obter o reconhecimento por parte da Ordem dos
Médicos da qualidade dos CEMEF’s;!
• Estudar a possibilidade de certificação académica dos CEMEF’s
pelas Faculdades de Medicina Portuguesas;!

A realização dos CEMEF’s ao longo dos anos depende, acima
de tudo, de muita dedicação, tempo e organização. Contudo, o seu
verdadeiro sucesso provém do interesse com que se tenta ir ao
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encontro dos reais desejos dos estudantes, no que concerne aos
locais ou especialidades médicas do estágio, entre outras.!
Assim, com o apoio das sugestões e críticas dos participantes
das últimas edições e com uma análise ponderada dos pontos
altos e baixos da última edição em particular, a Lista C propõe a
execução de ajustamentos e alterações necessárias para prolongar
a já longa história de qualidade destes estágios, com o intuito final
de aumentar o número de participantes e a sua satisfação com a
atividade.!
Parece-nos também pertinente que este ano se alargue mais o
campo de atuação dos CEMEF’s às instituições de saúde dos
setores privado e social, no sentido de oferecer um leque de
oportunidades mais distinto daquele a que estamos habituados
como estudantes de medicina em hospitais universitários.!
Atendendo ao enorme prestígio e à longa história dos
CEMEF’s, a Lista C defende a procura do apoio e reconhecimento
da qualidade dos CEMEF’s junto da Ordem dos Médicos, bem
como a possibilidade de certificação ou valorização académicas
junto das Faculdades de Medicina portuguesas.!
Como é já regra, toda a organização e logística dos CEMEF’s
dependerá de uma boa dinâmica e empenho de toda a DANEM,
sob a supervisão dos Coordenador de Projetos e Coordenador
Executivo.!

B) Evento Internacional
Acreditamos que, tal como tem vindo a ser prática nas
últimas direções da ANEM, a realização de um evento
internacional deve fazer parte do nosso Plano de Atividades, em
primeiro lugar porque criamos um excelente espaço de formação
para os nossos Estudantes e Dirigentes, pela estabilidade
financeira que uma atividade destas proporciona e também
porque contribui para a visibilidade e imagem internacional da
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ANEM. Será feita uma preparação cuidada de todo o evento,
tendo sempre por base uma margem de risco reduzido em termos
financeiros, e serão auscultados os associados e os membros da
ANEM envolvidos com a IFMSA, para que seja delineado um
evento de qualidade e que corresponda às expectativas e
necessidades da atualidade.!

C) MedSCOOP
!

O Medical Students' Cooperation Meeting é visto como

um dos momentos formativos mais profícuos da ANEM, dirigido
aos seus Associados, futuros dirigentes Associativos e demais
estudantes de Medicina interessados. !
O MedSCOOP terá este ano a sua décima edição, tornando-se
cada vez mais premente apostar na qualidade formativa do
evento. Nesta comemoração de uma década da atividade,
pretendemos fazer uma escolha criteriosa dos temas a debater,
assim como dos seus formadores, numa oportunidade que vá de
encontro às principais necessidades e expectativas. Para além
disso, queremos fazer uma gestão de modo a haver não só sessões
de formação, mas também tempo para o convívio entre os
Associados, de modo a partilharem a sua vivência enquanto
dirigentes associativos e estudantes de Medicina.!
!

Indo ao encontro das expectativas dos nossos Associados,

apostaremos na discussão de quais os temas que despertam mais
interesse e que fazem sentido em termos de formação nesta edição
da atividade.!
São objetivos desta edição:!
• Apostar na qualidade formativa, ao diversificar os temas
abordados e ao centralizar os percursos formativos em
temáticas mais práticas e específicas para cada departamento;!
• Atualizar a Base de Dados de Formadores, utilizando-a como
ferramenta para a planificação das formações;!
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• Assegurar uma planificação e divulgação atempada da
atividade a todos os Estudantes de Medicina, de modo a
fomentar o interesse pelo Associativismo; !
• Proporcionar a oportunidade a elementos externos à DANEM
de fazerem parte integrante da Comissão Organizadora da
atividade, acompanhando-os e motivando-os na planificação
da desta e no trabalho de campo;!
• Gerir o tempo das sessões plenárias e percursos formativos, de
modo

a

conseguir

proporcionar

tempo

de

convívio

interassociados;!
• Estudar as condições de realização da atividade, considerando
a localização das edições anteriores;!
• Introduzir possíveis alterações à estrutura da atividade, tendo
em conta as críticas e sugestões dos Associados;!
• Organizar um programa social que vá ao encontro às
expectativas dos Associados.!

D) ENEM
O Encontro Nacional de Estudantes de Medicina (ENEM) é
um evento destinado a todos os Estudantes de Medicina das
diversas faculdades do país com o objetivo de promover a
convivência e partilha. Para a próxima edição do ENEM
pretendemos:!
• Pensar

estrategicamente

o

ENEM,

nomeadamente

os

propósitos do mesmo e os objetivos que deve servir.!
• Repensar e definir previamente a estratégia de cooperação
ANEM/CO;!
• Analisar e propor alterações oportunas ao Regulamento do
ENEM;!
• Analisar e propor alterações necessárias ao manual de
organização do ENEM;!
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• Acompanhar a atividade da CO, sobretudo numa perspetiva
de aconselhamento e transmissão de conhecimentos veiculados
por COs de anos anteriores;!
• Participar ativamente nas reuniões da CO-ENEM, fornecendo
ferramentas para a construção de um trabalho comum;!
• Fornecer à CO toda a informação necessária, nomeadamente
no que toca à gestão de projetos e fundraising, fornecendo, por
exemplo, contactos relevantes, cartas de fundraising modelo,
entre outros.!

Tal como nos anos transatos, acreditamos que o ENEM
deverá continuar a ser organizado, de forma rotativa, por um
Núcleo ou Associação.!
A Lista C defende que é essencial uma boa cooperação entre
a DANEM e a CO-ENEM para que a organização e realização do
evento decorra da melhor forma possível e corresponda às
expectativas da comunidade estudantil participante, concordando
na já assente inclusão na CO-ENEM de 3 membros da DANEM:
Presidente, Tesoureiro e Coordenador de Projetos, ficando a gestão
de tesouraria do Encontro centrada no Tesoureiro da ANEM.!
Tendo em conta a experiência do ENEM 2012 e as situações
económicas mais delicadas de muitos estudantes, seria já
expectável a diminuição de participantes que se verificou no
ENEM 2013. Contudo, a baixa participação não foi suficiente para
abalar a organização e qualidade deste ENEM, a julgar pelo
feedback informal obtido junto dos participantes e organização.
Assim, com este último ENEM como pano de fundo, cabe-nos a
nós recuperar e reabilitar a imagem de prestígio e qualidade do
ENEM.!

!
!
!
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E) Congresso
À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, a
lista C propõe a avaliação da pertinência de organização de um
Congresso para o ano de 2014. A acontecer, deverá esta
organização ser repensada a todos os níveis, por forma a tornar o
evento mais atrativo e dar condições para alargar os públicos
interessados, em detrimento de foco em um tema específico, como
tem acontecido. !
Acreditamos que a realização de um Congresso nacional se
reveste de enorme importância para os estudantes, dirigentes e,
claro, para a imagem de união da ANEM. É um momento de
aprendizagem e que pode ser experienciado pelos participantes
nas suas diversas vertentes. É também uma oportunidade de
encontrar sinergias de esforços entre a DANEM e os associados,
contribuindo para um teambuilding que todos enriquece.!

F) Ciclo de Debates
Pretende-se dar continuidade a um ciclo de debates sobre
temáticas de interesse para os Estudantes de Medicina na área da
Educação

Médica/Pedagogia

e

Política

Educativa,

em

conformidade com os recentes desenvolvimentos em áreas de
discussão de relevo: Internato Médico, Prova Nacional de
Seriação, Autonomia Profissional, entre outros, ou abordando
subtemas na área de Educação Médica estudados em sede do
GTEM. Propomos que os debates decorram em vários pontos do
país e que sejam difundidos por transmissão online, promovendo
igualmente a adesão e participação presencial dos Estudantes de
Medicina, por articulação eficaz com de Medicina. !
Paralelamente ao ciclo de debates ou integrado na mesma
iniciativa, considera-se a dinamização de atividades locais
visando a exploração da empregabilidade de Medicina em
determinadas especialidades médicas, de forma complementar à
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abordagem comummente tomada em eventos similares, que toma
a empregabilidade em Medicina como um todo.!

G) ANEM Welcome Day
Dado o sucesso da sua primeira edição, a lista C pretende dar
continuidade à atividade ANEM Welcome Day. Vemos a
realização desta atividade como um ponto de partida para a
ordem de trabalhos para o ano de 2014, promovendo quer um
momento de união entre a ANEM e os seus Associados, quer a
apresentação e contextualização do projeto ANEM aos mesmos.!

3.10 Tesouraria
Temos como objetivos da Tesouraria os seguintes:!
• Manter a proximidade com os patrocinadores oficiais da
ANEM;!
• Gerir e utilizar os recursos da ANEM de uma forma
ponderada, exigente e transparente;!
• Assegurar a organização da contabilidade para ser apresentada
ao Conselho Fiscal e aos associados a cada 3 meses;!
• Consolidar uma boa relação com o Conselho Fiscal, a ele
recorrendo sempre que necessário;!
• Assumir uma comunicação constante com o Técnico Oficial de
Contas da ANEM e uma contabilidade organizada, facilitando
o seu trabalho;!
• Coordenar e orientar o planemento de fundraising da Direção
para o presente ano, juntamente com o Presidente e o VicePresidente Externo;!
• Dar especial atenção à parceria com o Instituto Português do
Desporto e Juventude maximizando o seu potencial;!
• Procurar ativamente novos patrocinadores e mecenas anuais da
ANEM,

apostar

numa

aproximação

de

fundraising

personalizado, e repensar as atuais hierarquias de patrocínios;!
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• Maximizar as funcionalidades da plataforma de Tesouraria
online da ANEM;!
• Repensar a eficiência do uso do sistema de faturação em
simultâneo com o sistema de registo de Tesouro da ANEM e
melhorar a sua articulação, de forma a maximizar o trabalho e
evitando redundância;!
• Melhoria do formulário de submissão de despesas da ANEM;!
• Ponderar a aquisição de património para a ANEM, de acordo
com o orçamento aprovado em Assembleia-Geral;!
• Planear e implementar um fundo de maneio da ANEM
regulamentado,

juntamente

com

o

Conselho

Fiscal

e

Juridiscional;!
• Ajudar solidariamente os coordenadores de atividades a
garantirem apoios não-financeiros, reduzindo o custo efetivo
das atividades;!
• Auxiliar na promoção da imagem nacional da ANEM como
veículo para novos patrocinadores; !
• Proceder ao levantamento de todo o património físico da
ANEM.!

A ANEM não pode alhear-se do período de instabilidade
económica que se vive em Portugal. Como tal, acreditamos que a
Tesouraria terá de ter um orçamento estritamente regulado e
otimizado. Queremos manter a estratégia de transparência até
aqui utilizada, através da proximidade de colaboração entre o
Tesoureiro, o Técnico Oficial de Contas e o Conselho Fiscal.!
Em tal contexto, a lista C considera essencial a angariação de
novas parcerias para a ANEM, passando não só pelo contato
personalizado e único com novas empresas e parceiros, mas
também por uma imagem coesa e íntegra da nossa federação.
Esperamos poder iniciar contactos o mais rapidamente possível,
face à janela de oportunidade que é o início do ano fiscal.!
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Entendemos ainda que os atuais parceiros deverão sofrer
uma avaliação, fazendo os possíveis por manter todos os que
trazem vantagens para a ANEM, não só em termos finaceiros, mas
também em termos materiais e de serviços.!
Acreditamos ainda que devem ser procurados novos apoios,
através de outros mecenas e instituições não-governamentais,
para financiamento de atividades de âmbito complementar às das
desenvolvidas pela ANEM.!
A lista C pretende, para salvaguardar o sustentável
funcionamento

da

ANEM,

criar

um

fundo

de

maneio

devidamente regulamentado e aprovado em Assembleia-Geral,
que permita conferir alguma segurança financeira a esta
Federação. Como base para este fundo, sugerimos a utlização das
conclusões apresentadas no IX MedScoop.!
Por fim, é intenção da Lista candidata gerir os recursos da
ANEM – financeiros e físicos – por forma a otimizar as diferentes
atividades do próximo mandato.!

3.11 Banco de Projetos
Considerando

a

enorme

variedade

de

atividades

desenvolvidas a nível local pelas Associações/Núcleos, e tendo
em consideração que muitas destas atividades não são conhecidas
pelos Associados das outras Escolas Médicas, a Lista C pondera a
realização de um Banco de Projetos Nacional. !
Neste

Banco

de

Projetos

pretendemos

compilar

e

disponibilizar online todas as atividades concebidas e realizadas
pelas

Associações/Núcleos

das

Faculdades

de

Medicina

Portuguesas. Esta iniciativa tem o objetivo de servir vários
propósitos, tais como o conhecimento por parte dos Estudantes
acerca dos projetos de outras Associações/Núcleos, a descoberta
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de novas atividades inovadoras e a expansão destes projetos a
outras Escolas Médicas.!
A melhor forma de concretizar esta intenção será através da
construção desta base de dados em conjunto com os Associados,
abrindo-lhes espaço para partilharem as suas atividades. Parecenos pertinente conceder também a oportunidade às Associações
ou Núcleos de, ao longo do ano, acrescentarem ao Banco de
Projetos as suas novas atividades e iniciativas, de forma a tornar o
Banco de Projetos mais completo e atualizado.!

3.12 Intervenção Cívica &
Responsabilidade Social
A Direção da ANEM 2013 levantou, de forma pertinente, a
necessidade de frisar a importância da sua atividade global para a
sociedade e ainda a responsabilidade que com ela assume. É nossa
intenção dar continuidade a esta visão. Pretendemos apresentar,
no nosso Plano de Atividades, uma estratégia de atuação nesta
área que passará, necessariamente, pelo envolvimento dos
Associados e dos Departamentos, cuja colaboração é essencial.
Avaliaremos a possibilidade de construir tomadas de posição em
áreas transversais aos Departamentos da ANEM e a sua utilização
como ferramenta para advogar esses interesses junto de entidades
decisoras como um dos mecanismos patentes nessa estratégia de
atuação, assim como delineamento e construção dos projetos com
maior cariz social com vista à abrangência da população geral.!

!
!
!
!
!
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3.13 Planeamento Estratégico
No seguimento da criação do Grupo de Reflexão para o
desenvolvimento do Planeamento Estratégico da ANEM levada a
efeito durante o presente mandato, foram definidos os moldes da
sua constituição e as linhas orientadoras para o seu trabalho
futuro. A lista C considera essencial a entrada em funcionamento a
breve prazo deste Grupo e, como tal, propõe-se a analisar o
documento orientador deixado pela Direção de 2013 e dar-lhe
seguimento num processo que entendemos dever ser partilhado
junto dos associados. !
É fundamental dotar a ANEM de um adequado planeamento
estratégico que lhe permita pensar o futuro num horizonte maior
do que o limite dos mandatos. Só assim será possível sustentar o
seu crescimento e promover as mudanças que forem discutidas e
entendidas como necessárias.!
Este grupo, que juntará atuais e ex-dirigentes, deve merecer
de todos os Associados a maior atenção. A visão experiente do
Grupo, enquadrada no contexto atual e acompanhada de perto
pela Direção da ANEM, será de fundamental importância no
futuro da representação dos Estudantes de Medicina.
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4. Competências
As principais funções assumidas pelo Núcleo de Gestão no
seio da Direção da ANEM são representativas, administrativas e
executivas. !
A Lista C considerou importante repensar a divisão de
tarefas no Núcleo de Gestão da ANEM. Pareceu-nos que deveria
assumir um real significado a divisão entre Vice-Presidente para
as Relações Internas e Externas. Assim, optámos por atribuir à
primeira as pastas de comunicação e apoio aos Associados,
formação e acompanhamento dos Departamentos da ANEM, bem
como

a

dinamização

dos

meios

de

divulgação

e

o

desenvolvimento de estratégias de promoção dos mesmos. À
pasta das Relações Externas, atribuímos a competência da relação
com as Federações, parceiros, fundraising e coordenação da
comunicação junto dos media. Mantivemos as competências
associadas ao Vice-Presidente para a Educação Médica e Política
Educativa, reforçando a nossa vontade de abrir os horizontes dos
elementos do GTEM, motivando-os a trabalhar em educação
médica. Esta vontade surge com a certeza de que o GTEM é um
pilar essencial da nossa Federação.!
Relativamente aos cargos de Coordenador Executivo e
Coordenador de Projetos, é nossa intenção promover uma maior
ligação entre ambos, por forma a almejar a concretização de
atividades de maior envergadura, que implicam uma excelente
ligação entre todos os membros da DANEM.!
Acreditamos que o trabalho a desenvolver durante o
mandato estará distribuído de forma equilibrada, assegurando,
deste modo, a motivação de todos os elementos e a concretização
das metas a que nos propomos. No entanto, no contexto de uma
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direção dinâmica, realçamos que a divisão destas tarefas não é
fixa.!
Vemos ainda com bastante otimismo a maior aposta no
contacto próximo com os estudantes, razão pela qual nos
movemos.!

4.1. Presidente
• Coordenar a Direção; !
• Convocar e moderar as reuniões da Direção; !
• Promover a informação e debate no Senado, juntamente com o
Vice-Presidente que assume a pasta da Educação Médica; !
• Convocar e moderar as reuniões de Senado; !
• Assegurar a proximidade entre a ANEM e os seus Associados; !
• Representar a ANEM ao mais alto nível, em todos os atos ou
instâncias em que esta deva ser representada ou fazer-se
representar por um dos Vice-Presidentes em caso de
indisponibilidade ou estratégia prévia definida nesse sentido; !
• Acompanhar todos os elementos da Direção, apoiando-os
sempre que necessário; !
• Acompanhar o trabalho dos Departamentos, em conjunto com
o Vice-Presidente que assume esta pasta; !
• Acompanhar todas as atividades desenvolvidas pela ANEM e
o trabalho das Comissões Organizadoras; !
• Coordenar os assuntos relativos a Política Educativa e
representação Nacional da ANEM, com o Vice-Presidente para
esta área; !
• Coordenar, juntamente com o Tesoureiro, a aquisição de
materiais ou equipamentos, de acordo com o Orçamento
aprovado; !
• Acompanhar a atividade da IFMSA e restantes federações,
juntamente com o Vice-Presidente que assume esta pasta; !
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• Decidir, em casos de urgência, e sempre que possível em
conjunto com os Vice-Presidentes e Tesoureiro, submetendo
depois as decisões, assim tomadas, à ratificação da Direção; !
• Coordenar, em conjunto com os associados e demais órgãos
sociais, a criação de um plano estratégico de desenvolvimento
da ANEM a longo prazo.!
• Assegurar uma adequada passagem de pasta para que o
próximo Presidente da ANEM possua todas as informações
necessárias ao desempenho de um mandato de sucesso. !

4.2. Vice-Presidentes
• Coadjuvar o Presidente em qualquer uma das suas funções e
substituí-lo, quando houver impossibilidade deste; !
• Assessorar o Presidente na preparação e moderação das
reuniões da Direção; !
• Assegurar a atividade de comunicação de Direção !
• Apoiar os elementos da Direção na realização de tarefas ou
atividades e estar diariamente a par do trabalho em curso,
colaborando para o ultrapassar de obstáculos com os quais se
deparem; !
• Informar-se ativamente acerca das atividades realizadas pelas
Associações/Núcleos membros; !

4.2.1. Vice-Presidente para as Relações Externas
• Assegurar, em conjunto com o Presidente, a comunicação com
as Associações Nacionais ligadas à International Federation of
Medical Students’ Associations (IFMSA); !
• Representar e assegurar a preparação da delegação da ANEM
nas Assembleias Gerais da IFMSA; !
• Rever as metodologias de participação nas Assembleias Gerais
e a credenciação de membros para posições da IFMSA;!
• Estabelecer a ponte com o CNJ, acompanhando a atividade
desta Organização; !
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• Coadjuvar o Presidente no estabelecimento de pontes de
contacto com outras associações e federações de estudantes,
nas áreas em que o seu trabalho possa ser complementar ou
potenciar o trabalho desenvolvido pela ANEM;!
• Definir com e acompanhar o Tesoureiro na estratégia de
fundraising adotada para as atividades de representação
internacional;!
• Assumir a relação com os parceiros anuais da ANEM,
facilitando a comunicação e os pedidos de apoios monetários e
em géneros para todo o ano;!
• Coordenar a comunicação da ANEM para os órgãos de
comunicação social;!
• Criar uma base de dados de contactos de media a utilizar nos
comunicados da ANEM;!
• Averiguar mecanismos de exposição em massa da ANEM nos
media;!
• Procurar ativamente oportunidades de intervenção em áreas de
política não educativa, estabelecendo as pontes de contacto
necessárias para a inclusão e associação da ANEM a entidades
com que seja possível encetar uma colaboração proveitosa;!

4.2.2. Vice-Presidente para as Relações Internas
• Fazer

o

acompanhamento

Departamentos

e

transversal

atividades

da

de

Direção,

todos

os

colaborando

ativamente para o seu normal funcionamento, implementação
das

decisões

internas

e

o

cumprimento

dos

prazos

estabelecidos pela Direção; !
• Assegurar uma comunicação com maior dinamismo com e
entre os Coordenadores Locais e Associações Locais na
promoção de atividades;!
• Produzir a comunicação externa por parte da Direção, com a
sua colaboração, transmitindo ao Coordenador de Informação
e Imagem todas as informações que devam ser divulgadas
através das ferramentas de divulgação da ANEM/PorMSIC;!
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• Assegurar, em conjunto com o coordenador de imagem, a
dinamização dos meios de divulgação da ANEM e desenvolver
estratégias de promoção dos mesmos, no que respeita à
publicação de conteúdos no site da ANEM e nas suas Redes
Sociais;!
• Monitorizar o impacto da comunicação externa da ANEM
realizada através do site, redes sociais e documentação externa,
colaborando ativamente com o Coordenador de Informação e
Imagem;!
• Criar, juntamente com o Coordenador de Projetos e com as
Associações/Núcleos, o Banco de Projetos da ANEM;!
• Garantir e promover as atividades formativas da ANEM e
colaborar com as Associações/Núcleos sempre que houver
solicitação nesta vertente;!
• Estabelecer a ponte de comunicação com todos os elementos
que habitualmente dão ou poderão dar formação na ANEM; !
• Contactar os formadores da ANEM e solicitar a sua
participação, sempre que

solicitado por qualquer dos

Associados ou pela Direção; !
• Procurar ativamente oportunidades de intervenção em áreas de
política não educativa, estabelecendo as pontes de contacto
necessárias para a inclusão e associação da ANEM a entidades
com que seja possível encetar uma colaboração proveitosa;!
• Assegurar, nestas mesmas áreas, a distribuição da discussão
para os órgãos adequados no seio da federação e acompanhar a
produção de posições/declarações por parte da ANEM;!

4.2.3. Vice-Presidente para Educação Médica e
Política Educativa
• Coordenar o Grupo de Trabalho em Educação Médica (GTEM);!
• Primar pela atualização e partilha de conhecimentos e
informações referentes à Educação Médica e Política Educativa
no seio da ANEM;!
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• Implementar estratégias de atuação na área de Educação
Médica e Política Educativa e proporcionar a sua discussão
com os Associados e em Assembleia-Geral;!
• Fazer a ponte entre entidades decisoras e personalidades
colaboradoras, enquanto figura-chave para a fortificação das
ligações entre estas e a Federação, nos campos da Educação
Médica e Política Educativa;!
• Ser agente de divulgação de informações e esclarecimento dos
estudantes

de

Medicina

através

das

plataformas

de

comunicação da ANEM, traduzindo as conclusões alcançadas
no seio da Federação e o trabalho desenvolvido no GTEM;!
• Assessorar o Presidente em assuntos relativos a Política
Educativa e Representação Nacional da ANEM;!
• Assessorar o Presidente na preparação e moderação das
reuniões do Senado, atuando enquanto ponte entre este e o
GTEM;!
• Garantir a dinamização de eventos e atividades que constituam
valor formativo na área de Educação Médica e Política
Educativa para os estudantes de Medicina.!

4.3. Tesoureira
• Coordenar a elaboração do Orçamento da ANEM;!
• Administrar as verbas da ANEM, segundo o orçamento
aprovado para o mandato vigente;!
• Coordenar a aquisição de materiais, equipamento ou outros
bens ou serviços, em conjunto com o Presidente consoante as
necessidades;!
• Acompanhar e orientar a gestão financeira de atividades
organizadas por Comissões Organizadoras e Grupos de
Trabalho;!
• Divulgar o trabalho da ANEM a possíveis patrocinadores,
conjuntamente com o Presidente e o Vice Presidente Externo;!
• Manter a contabilidade organizada;!
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• Elaborar o Relatório de Contas do respetivo mandato;!
• Coordenar a comunicação com o Técnico Oficial de Contas da
ANEM;!
• Atualizar e gerir a plataforma de Tesouraria online da ANEM;!
• Assegurar a gestão do programa de faturação eletrónico;!
• Renovar e acompanhar as atuais parcerias da ANEM, em
colaboração com o Presidente e Vice Externo;!
• Planificar e executar uma estratégia de angariação de
patrocinadores, em conjunto com a restante Direção da ANEM,
para financiar o Plano de Atividades da ANEM;!
• Coordenar, juntamente com a restante direção, os pedidos de
patrocínios, tentando sincronizá-los, para evitar pedidos
redundantes ou coincidentes;!
• Auxiliar, solidariamente, nas tarefas dos outros membros da
Direção.!

4.4. Coordenador de Projetos
• Coordenar
organizadas

as

atividades

pela

Direção,

definidas

como

estabelecendo

a

atividades
ponte

de

comunicação com os Associados;!
• Coordenar os Curtos Estágios Médicos em Férias, assegurando
uma distribuição de tarefas entre os membros da DANEM e
uma comunicação efetiva com os Coordenadores Locais, com o
apoio do Coordenador Executivo nas áreas de secretariado;!
• Acompanhar o trabalho das Comissões Organizadoras;!
• Transmitir ao Coordenador de Informação e Imagem todas as
informações

que

devam

ser

divulgadas

através

das

ferramentas de divulgação da ANEM/PorMSIC;!
• Integrar a CO-ENEM, em conjunto com o Presidente e o
Tesoureiro;!
• Colaborar, solidariamente, nas tarefas dos outros membros da
Direção.!
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• Criar, juntamente com a Vice-Presidente para as Relações
Internas e com as Associações/Núcleos, o Banco de Projetos da
ANEM;!

4.5. Coordenador Executivo
• Administrar os recursos logísticos e organizar a documentação
da ANEM e deste modo assegurar que todo o material e
documentação é disponibilizada aos elementos da Direção,
sempre que dele necessitem; !
• Garantir a gestão e distribuição de correspondência;!
• Assegurar o secretariado das reuniões da Direção da ANEM;!
• Assegurar a manutenção do Reflex.at ou outra plataforma de
comunicação, em colaboração com o Coordenador Executivo;!
• Assegurar os fluxos de informação no seio da Direção, garantir
o seguimento das comunicações recebidas pela ANEM;!
• Cooperar com a Tesoureira, na procura de novos fundraising,
nomeadamente na construção de bases de dados de entidades e
contatos; !
• Atualização e manutenção das bases de dados de contatos da
ANEM, quer do NG, quer dos contatos de Departamentos;!
• Atualização do arquivo;!
• Assegurar a criação e manutenção de uma base de dados de
formadores da ANEM, em conjunto com a Vice-Presidente
Interna ; !
• Cooperar com o Coordenador de Projetos, na coordenação das
atividades definidas como atividades de Direção, em particular
no trabalho de secretariado dos CEMEFs;!
• Apoiar

logisticamente

todas

as

outras

atividades

desenvolvidas pela Direção, incluindo as de departamentos;!
• Auxiliar, solidariamente, nas tarefas dos outros membros da
Direção.!
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4.6. Coordenador de Informação e
Imagem
• Ter um papel ativo na remodulação completa do site da
ANEM, responsabilizando-se por um design apelativo do
mesmo, bem como uma estrutura intuitiva e organizada;!
• Estimular e otimizar o uso da imagem corporativa da ANEM
no material gráfico associado a esta; !
• Assegurar a publicação de conteúdos atualizados no site da
ANEM e nas suas Redes Sociais;!
• Assegurar a dinamização dos meios de divulgação da ANEM,
monitorizar a sua utilização e alcance e desenvolver estratégias
de promoção dos mesmos; !
• Auxiliar, solidariamente, nas tarefas dos outros membros da
Direção.!

!
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5. Considerações Finais
A nossa candidatura ao Núcleo de Gestão da ANEM procura,
acima de tudo, responder ao desafio que é a representação ao mais
alto nível dos Estudantes de Medicina. Temos consciência das
adversidades atuais, mas não podemos deixar de ser otimistas
quanto

ao

futuro.

Queremos

transformar

obstáculos

em

oportunidades.!
A manutenção de bases sólidas, com um horizonte bem
delineado, é essencial para o funcionamento, abertura e dinâmicas
da nossa Federação.!
Ao Núcleo de Gestão irão juntar-se os coordenadores
nacionais, que completarão uma equipa que pretendemos coesa,
inovadora e experiente, cujo trabalho permita atingir as metas que
agora nos propomos.!
Consideramos que este plano contempla diferentes visões,
próprias de uma lista plural, mas coesa, bem como os contributos
de muitos que connosco partilharam a sua experiência, cabendo
uma palavra de especial agradecimento a estes.!
Queremos trazer a razão de existência da ANEM para mais
perto de nós. É pelos nossos colegas que trabalhamos, é com eles
que queremos partilhar os nossos objetivos e atingir as metas a
que nos propomos hoje.!
A ANEM somos todos. Esse é o nosso mote e a nossa
motivação.!

!
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