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Porque dscldlmos concornr?
Decldlmos organlzar uma llsta que pudesse apresentar-se como candidata às elelções para

a

Dlreção da

SAP/AAP tendo como prlnclpal motivação as segulntes ideias base:

1. lntroduçåo na gestão executlva da SAP/AAP de novas perspetivas, assegurando a contlnuidade da dlvulgação
da cultura clentfflca e pedagóglca no âmbito das Ciênclas Morfológlcas defendlda, desde a sua fundação, pela
Socledade Anatómlca Portuguesa.
Propomos asslm, uma llsta gue apresenta uma renovação parclal dos associados que lrão participar na dlreçåo
da SAP/AAP artlculada com a manutenção de membros provenlentes da Dlreçäo anterior.
2. A promoçåo da abertura e dlvulgaçäo da SAP/AAP no contexto académlco naclonal.

a importâncla do enslno das Clênclas Morfológicas no contexto das Ciênclas Médicas,
Farmacêuticas e Blomédlcas deve ser realçada e que a SAP/AAP poderá ter um papel fundamental nessa
mlssão. Pretendemos promover ações de dlvulgação clentlflca e pedagógica Junto de um prlbllco alargado que
permltam trazer uma malor vislbllldade à SAP/AAP, aumentando se posslvel o número dos seus assoclados.

Acreditamos que

Ouem ¡omo¡?
Somos um grupo de associados que apresenta a sua dlsponibllidade para assegurar a dlreção da SAP/MP no

próxlmo blénio,

Este grupo é formado por assoclados com dlferentes formações académlcas de base, médlcos, médlcos
dentlstas, médlcos veterlnárlos, farmacêutlcos e biólogos, que partlclpam no enslno da Anatomla e que
provêm de Escolas com dlferente dlstrlbulçäo geográfica onde se ensina Clênclas Morfológicas.
O oue no¡

¡rommos fezcr?

As nossas propostas concretas pretendem dar resposta às ldelas base que suportam a nossa candldatura.

Asslm lremos:

*

Manter os compromlssos assumidos pelas Dlreções anterlores, nomeadamente no que refere

às

colaborações lnternaclonals, ediçäo da revlsta Archives of Anotomy, organização da Reunlão Cientfflca Anual
com a reatlvação, se possfvel, da atrlbulção do Prémio em Clências Morfológicas e contfnuo melhoramento do
Slte httos :l/socledodea notomlco,nú,

* Realizar uma reunlão trimestral dos Órgão Executlvos da SAP/AAP

e assegurar a gestão corrente da SAP/AAP.

*

Proceder a uma avallação dos encargos flnanceiros (atualmente da responsabllldade da SAP/AAP) versus
receltas regulares da Socledade por forma a garantlr uma malor establlldade nas contas da SAP/AAP.

*

Dlscutlr quals as estratéglas de divulgação da SAP/AAP junto das várias escolas nacionais onde se ensina
Anatomla e como estas lråo ser lmplementadas.

r

Publlcltar atempadamente funto dos assoclados as datas das reunlões dos órgão Executlvos, bem como, as
pontos sugeridos por qualquer Assoclado da SAP/AAP.
A dlvulgação das declsões tomadas nestas reunlões e as ações que destas decorrerem também será dada a
conhecer a todos os Assoclados. Estas comunlcaçðes serão reallzadas vla-emall e/ou através no S/te
suas convocatórlas, que poderão lnclulr na agenda
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ASSEMBLEIA€ERAI
PRESIDENTE:

DIOGO PAIS
NOVA MedlcalSchool/ Faculdade de Clências Médlcas da Unlversldade Nova de Llsboa

E-moll: diogo.pals@nms.unl.pt; Telefone: 939001511

secnerÁnp
vfronrAvAREs
lnstltuto Unlversitárlo

Egas Moniz

E-mollt vltotav@hotmall.com; Telefone: 9L9M6648
SECRETARIO

IIA NETO
Faculdade de Medlclna da Unlversldade de lisboa
E-moll: lia_neto@yahoo.com; Telefone: 966082263

olneçAo
PRESIDENTE

MARIAJOÃO RODRIGUES DE OTIVEIRA

lnstltuto de Clênclas Biomédlcas de Abel Salazar da Universldade do Porto
E-moll: mjollvelra @lcbas.up.pt; Telefone: 963964990
VICE.PRESIDENTE

PEDRO OTIVEIRA

Faculdade de Medlclna da Universldade de Lisboa
E-moil: pedromaollvelra @hotmall.com; Telefone: 936983136
SECRETARIO

PAUIA FERREIRA PROENçA

lnstltuto de Clênclas Biomédlcas de Abel Salazar da Unlversldade do Porto
moll: pferrelr@ lcbas. up.pt; Telefone : 9 18457049

E-

SECRETÁRIO

MARIA ATZIRA CAVACAS

lnstltuto Unlversltárlo

Egas Moniz

E-moil:marlaalziracavacas6@gmail.com;

Telefone: 967906695

TESOUREIRO

BRUNO COLAçO
Escola de Ciênclas Agrárias e Veterlnárias da Uníversidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
E-mail: bcolaco@ utad.pt; Telefone : 939453704

coNsEtHo FtscAt
PRESIDENTE

ANTóNIO BERNARDES
Faculdade de Medlclna da Unlversldade de Colmbra
E-mail: antonloJbernardes@gmall.com; Telefone: 919695799
VOGAL
ATEXANDRA BRITO

Faculdade de Farmácla da Unlversldade de Llsboa
E-mail: a brito @ff. ullsboa.pt; Telefone: 9 19458482
VOGAL

DIOGO MOURA
Faculdade de Medlclna da Universldade de Colmbra
E-mol lz dflmoura@gmall.com; Telefone: 966964175
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