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FIRMADO PROTOCOLO ENTRE 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE 

LITERACIA EM SAÚDE E ANEM –

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

ESTUDANTES DE MEDICINA 
3 de setembro 2022 

 

Dia 3 de setembro de 2022 marca o início de uma forte colaboração que se quer 

estruturar entre a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e a ANEM – Associação 

Nacional de Estudante de Medicina. 

 

Foto: da esquerda para a direita: Jose Diogo Soares, Cristina Vaz de Almeida e Francisco 

Pego 
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“Para a ANEM, enquanto representante dos cerca de 10 500 estudantes de Medicina 

portugueses, representa um grande passo para a saúde em Portugal, já que procuramos 

não só representar estudantes, mas também capacitá-los, para um melhor desempenho 

enquanto futuros profissionais de saúde, e aproximá-los da comunidade em que inserem, 

para promoverem uma saúde mais completa e próxima” refere o seu Presidente 

 

O presente protocolo tem por objetivo instituir uma relação de colaboração entre as 

entidades signatárias na área da literacia em saúde, no sentido de aproveitar sinergias 

para potenciar a realização das respetivas missões. 

 

 

 

 

“Existe um forte compromisso entre a SPLS e a ANEM 

para o fortalecimento da Literacia em saúde em 

Portugal” Cristina Vaz de Almeida, Presidente da SPLS.” 
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Para a ANEM “A literacia em saúde é uma área que identificamos como crucial para a 

estratégia coletiva e global de melhorar os cuidados de saúde e o bem-estar da 

população, pelo impacto que a saúde tem em inúmeros setores e em cada indivíduo. 

A promoção da literacia em saúde é o caminho a traçar para um futuro com mais saúde. 

Na ANEM, reconhecemos este caminho e queremos ser parte dele, como temos vindo a 

apostar através das nossas atividades e ações junto dos estudantes e da comunidade, 

procurando capacitar tanto os estudantes como a comunidade para temáticas 

relacionadas com a saúde. 

 

 

“Para a ANEM, é uma enorme honra poder colaborar 
com uma entidade eximiamente experiente e com 
profissionais notavelmente experientes na área e 
desenvolver projetos conjuntos que envolvam os 
estudantes de Medicina e que lhes permita ter um papel 
ainda mais ativo pela promoção da saúde em Portugal, 
Francisco Pêgo, Presidente da ANEM.” 

“Muito em breve sairão os primeiros frutos dessa 
colaboração que zelamos que perdure no tempo”  

Jose Diogo Soares,  
Diretor da Área de Saúde Pública, ANEM” 
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A SPLS e a ANEM partilham este objetivo comum.  

Descrição da foto da esquerda para a direita 

 
José Diogo Soares , Diretor da Área de Saúde Pública 
Universidade do Minho (EM-UM) 
 
Cristina Vaz de Almeida 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde 
 
Francisco Pêgo, FMUP, Presidente da ANEM 


