
Caro Colega Interno de Medicina Interna 

 

O Núcleo de Internos de Medicina Interna (NIMI) é uma estrutura fundada no seio da 

Sociedade Portuguesa de Medicina Interna com o objectivo de representar institucionalmente 

os internos de Medicina Interna, promovendo uma melhoria constante da qualidade de 

formação dos mesmos, quer através da organização de encontros e cursos, quer através da 

defesa institucional dos seus interesses. 

O NIMI atravessa, actualmente, um processo de redefinição da sua estrutura organizativa. O 

objectivo será aproximar os dirigentes do NIMI dos restantes colegas, promovendo uma 

interacção mais efectiva e eficiente. 

Em termos práticos, e num futuro próximo, queremos alargar a nossa rede de contactos, 

chegar a todos os serviços de Medicina Interna e criar um fluxo de informação constante que 

permita, por um lado, a promoção dos eventos organizados e, por outro, a audição de novas 

ideias e propostas para os modelos de formação do Internato Médico. No fundo, queremos 

que saibam o que o NIMI faz e o NIMI quer saber o que pensam os internos de Medicina 

Interna em Portugal. E, acima de tudo, quer contar com eles no futuro. 

 

Para a prossecução destes objectivos, pedimos a tua colaboração nos seguintes pontos: 

Contactos: Enviar para n.internos.med.interna@gmail.com (nome, ano de formação, hospital 

e serviço, telemóvel, e-mail). 

Representatividade: Eleição de um representante por Centro Hospitalar (este será 

regularmente informado acerca das actividades do NIMI, tendo o dever de transmitir essa 

informação aos colegas, promovendo a sua participação; será, ainda, a voz dos colegas que 

representa junto das estruturas directivas do NIMI). 

 

Julgamos que este passo é essencial para um crescimento sustentado do NIMI. 

 

Caro Colega, o internato médico passa a correr. Tens aqui a oportunidade de participar e de 

fazer ouvir a tua voz. Não duvides que queremos contar contigo. PARTICIPA! 

 

Cordiais saudações. 

 

Pelo NIMI, 

 

Pedro Cunha 

mailto:n.internos.med.interna@gmail.com

