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Introdução
Uma Assembleia Geral de uma qualquer instituição deve sempre ser o garante
de estabilidade e evolução dentro de certas regras, que se encontram
normalmente bem explícitas nos regulamentos.

No nosso caso específico, a Mesa da Assembleia Geral (MAG) tem assumido
o seu papel de uma forma exemplar, como um elemento fundamental na
dinâmica interna da Associação Nacional de Estudantes de Medicina.

As Assembleias Gerais (AGs) são momentos únicos de diálogo e debate entre
todos os associados, que por sua vez representam todos os estudantes de
medicina portugueses. Tratam-se portanto de momentos de discussão e de
debate em que a opinião de todos os estudantes de medicina ali está a ser
veiculada pelos seus representantes. Moderar a discussão em torno da opinião
de cerca de 10 000 pessoas só poderá ser uma tarefa que tem tanto de
desafiante como de difícil.

Apesar de todo o trabalho que tem vindo a ser feito e apesar de todas as
melhorias que se têm verificado de ano para ano, acreditamos que é possível
fazer ainda mais na agilização dos trabalhos da AG e na aproximação aos
estudantes. Sim, porque também a MAG pode e deve ser um elo de ligação
entre as Assembleias Gerais e os estudantes, uma vez que é esta que gere os
documentos discutidos e aprovados e que, de uma forma geral, são do domínio
público. Numa altura em que várias são as dúvidas que pairam sobre o futuro
dos estudantes de Medicina, consideramos que mais do que nunca os
estudantes devem estar informados, sendo de grande relevo a informação
disponibilizada em AG. Será esta uma das grandes bandeiras que esta
candidatura irá defender: uma maior ligação entre a Assembleia Geral da
Associação Nacional de Estudantes de Medicina e os estudantes de medicina
portugueses, com uma disponibilização da informação mais rápida, mais
efectiva e de mais fácil acesso.
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Missão
Tendo presentes as críticas por nós mesmos feitas, enquanto dirigentes
associativos da ANEM ou dos seus Associados, e enquanto dirigentes que
sempre estiveram atentos à condução dos trabalhos dentro de uma Assembleia
Geral, assumimos como desafio construir esta candidatura à MAG da ANEM.

Apesar da inegável gestão de qualidade que tem vindo a ser feita, acreditamos
que a MAG pode melhorar ainda mais o seu rendimento, contribuindo para a
proficuidade das AGs, mas não só.

A preparação das AGs, com a disponibilização dos documentos a discutir em
tempo útil será uma preocupação essencial. Mais ainda, a organização de toda
a documentação avaliada e aprovada em AG, após a sua conclusão, merecerá
também a nossa maior atenção. Procuraremos garantir que a mesma se
encontra organizada e será disponibilizada publicamente de forma célere, para
aproximar ainda mais os estudantes de medicina destes momentos decisivos
para a sua Associação Nacional e que lhes dizem respeito directamente.
Voltamos a referir que esta será a grande bandeira da nossa candidatura:
aproximar os estudantes de medicina portugueses do órgão máximo onde as
suas opiniões são apresentadas e discutidas - a Assembleia Geral da sua
Associação Nacional.

Na persecução destes objectivos, esperamos trabalhar de forma coordenada e
cooperante com a DANEM 2014, de forma a melhorar cada vez mais o trabalho
da nossa Federação.
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Objectivos
Tendo por base aquelas que são as funções da MAG, pretendemos actuar da
seguinte forma:

Regimento da Assembleia Geral


Efectuar uma revisão do Regimento da Assembleia Geral, e propor,
caso se ache pertinente, alterações ao mesmo.



Zelar pelo cumprimento integral do Regimento da AG.

Convocatórias


Disponibilizar as convocatórias para as AG da ANEM em tempo útil,
segundo o referido nos regulamentos.



Fazer contactos com todos os associados e com a própria DANEM de
forma que a marcação da data das AGs seja sempre fruto do estudo das
disponibilidades dos diferentes actores envolvidos nestes espaços de
discussão. Seremos sempre solidários, na medida do possível, com as
dinâmicas locais e nacionais, para que a marcação das AGs não interfira
com actividades associativas ou lectivas previamente marcadas.



Contacto profundo com a DANEM para que os assuntos de maior
relevância para os estudantes de medicina nacionais sejam incluídos na
ordem de trabalhos das AGs. É nosso objectivo que a ordem de
trabalhos seja construída através do input proveniente do trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido, em contacto próximo com a DANEM.



Disponibilizar as convocatórias para as AGs nos meios de comunicação
dos Núcleos/Associações locais e da própria DANEM. Propomos a
criação de material de divulgação, a ser enviado para os diferentes
associados, de forma que este possa ser reencaminhado directamente
pelos meios de comunicação usuais de cada um. Com isto pretende-se
que as AGs da ANEM sejam cada vez mais inclusivas e que possam
contar com a presença de estudantes de medicina que não são
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dirigentes associativos, com o objectivo de uma maior pluralidade de
opiniões.


Providenciar

informação

resumida

acerca

de

todos

os

prazos

necessários para envio de documentos, dispersos ao longo dos
estatutos, regimentos e regulamentos por forma a tornar-se de fácil
consulta e podendo assim agilizar todos os prazos estabelecidos.

Condução dos trabalhos


Registar de forma coerente e mais completa o decurso da Assembleia
Geral em acta, providenciando atas que se possam tornar mais
informativas do que o modelo actualmente em uso.



Fazer com que o regimento da AG e os estatutos da ANEM sejam
sempre cumpridos durante a execução dos trabalhos e em todos os
documentos que neste fórum sejam apresentados.



Criar uma AG que seja um verdadeiro fórum de discussão entre todos os
associados, salvaguardando o respeito de todos pelas diferentes
opiniões.



Zelar pelo cumprimento de tempos e horários adequados de discussão,
procurando moderar a redundância ou repetição de assuntos e zelando
para que os trabalhos decorram em horários que permitam a todos os
delegados estarem devidamente preparados em todos os momentos da
AG.



Preparar uma compilação histórica, através da pesquisa activa no
arquivo da ANEM, das posições já tomadas anteriormente sobre
determinados temas, por forma a garantir o conhecimento de todos os
delegados sobre posições já assumidas.

Divulgação e arquivo dos resultados das AGs


Após as AGs, preparar a informação e o material a ser disponibilizado
publicamente no site da ANEM e nos meios de comunicação dos
diferentes associados. De forma a facilitar essa divulgação, a MAG
compromete-se a preparar todo o material de divulgação para que este
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possa ser reencaminhado directamente pelos meios de comunicação
preferenciais de cada associado.


Providenciar uma lista actualizada das tomadas de posição que devem
ser revistas de 2 em 2 anos, conforme prática instituída por moção
aprovada na 83ª Assembleia Geral da ANEM, em 2011.



Gerir a conferência da Messa da Assembleia Geral em reflex.at, de
forma a disponibilizar todos os documentos aprovados e organizados no
menor espaço de tempo possível.



Disponibilizar em tempo útil as actas das AGs, fomentando propostas de
correcção previamente à AG, de forma a agilizar os trabalhos desta e a
aumentar a fidedignidade da informação que lá se encontra contida.



Efectuar um arquivo paralelo ao já existente, agrupando áreas de
arquivo temáticas (por exemplo, pastas com Relatórios de Actividades e
Contas, Pastas com planos de candidatura, pastas com relatórios de
actividades de actividades individuais (ex. ENEM).

Apoio aos associados e aos órgãos sociais


Providenciar respostas rápidas e efectivas a todas as questões que
possam surgir por parte dos associados ou dos órgãos sociais
relativamente a procedimentos regulamentares



Trabalhar em cooperação com a Direcção, o Conselho Fiscal e os
associados

no

apoio

a

eventuais

alterações

estatutárias

ou

regimentares, se assim for requerido.
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Conclusão
Tendo por base a experiência prévia dos elementos candidatos à MAG,
acreditamos que, com esforço e pequenas medidas práticas, é possível
melhorar o trabalho em sede de AG, contribuindo para um trabalho mais
frutífero de toda a ANEM.

O nosso grande objectivo será aproximar mais os estudantes de medicina
portugueses do seu maior fórum de discussão e partilha - a Mesa da
Assembleia Geral da ANEM. Para isso queremos realmente proceder a uma
divulgação que chegue a todos os estudantes de medicina, tanto previamente
(com o envio das convocatórias) como posteriormente à AG (com o envio do
resumo dos assuntos discutidos).

Os candidatos da Lista C:
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