O documento aqui apresentado é uma compilação de apoios
financeiros institucionais que historicamente se celebraram entre
estudantes portugueses que pretendiam integrar delegações da
ANEM a eventos da IFMSA e as suas instituições de ensino.
Contextualização
O financiamento para estes eventos é, com exceção de algumas
posições específicas, responsabilidade integral dos estudantes e não
garantido

pela

Federação,

apesar

de

qualquer

esforço

de

fundraising que a delegação possa realizar.
Tendo em conta este facto, alguns estudantes encontraram
possibilidades de financiamento externo na forma de patrocínio da
totalidade ou de parte do evento nas suas instituições de ensino,
como apoio à Representação.
Estes patrocínios dependem muitas vezes da conjugação de:
·

timing

com que o pedido é feito;

·

volume

·

motivação

·

disponibilidade

·

sujeito

de interessados em atividades do mesmo âmbito;
e experiência apresentadas pelo estudante;
financeira da instituição;

avaliador dos fatores supramencionados.

Apoios financeiros de grandes dimensões podem ainda requerer
uma

reunião

com

os

responsáveis

da

instituição

e

até o

compromisso do estudante em publicitar alguma atividade ou
projeto da mesma no evento em questão.
A informação aqui compilada provém de experiência passada de
estudantes, podendo não ser reprodutível aquando das próximas
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call para delegações. Este documento tem assim um caráter
meramente indicativo e não vinculativo.
A informação é partilhada por forma a promover a participação
estudantil nestes eventos, para que entraves financeiros possam ser
uma barreira cada vez menor à ligação entre os estudantes e a
Federação.
Não existe nenhuma parceria estabelecida diretamente entre a
ANEM

e

estas

instituições

para

apoio

a

eventos

de

representação internacional.

Estudantes da Escola de Medicina da Universidade do Minho
Estudantes da Escola de Medicina da Universidade do Minho
(EM-UM) poderão procurar apoio para eventos de Representação
Internacional na Área de Educação Médica junto do seu Conselho
Pedagógico, sob a forma de um pedido formal. Este pedido será
avaliado e votado e, se aprovado, o estudante poderá ter cobertura
total das suas despesas de Representação.
Pedidos para apoio à participação em eventos que versem acerca de
outras temáticas poderão também ser submetidos para discussão
neste Conselho.
Estudantes da Universidade do Porto
Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP) e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS)
poderão

procurar

apoio

para

financiamento de eventos de

Representação Internacional junto da reitoria da Universidade na
forma de um pedido formal. A possível aprovação é morosa e poderá
ser apenas parcial à totalidade das despesas do candidato.
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Estudantes da Universidade da Beira Interior
Estudantes da Faculdade Ciências da Saúde da Universidade da
Beira Interior (FCS-UBI) poderão procurar apoio para eventos de
Representação Internacional junto da Direção da sua faculdade,
sendo para isso necessária a apresentação atempada de um pedido
formal.
Estudantes da Universidade de Coimbra
Os estudantes da FMUC devem enviar um email, endereçado ao
Diretor da faculdade, que descreva o seu interesse e a sua motivação
em participar no evento e as despesas a que essa participação se
associa.
Este pedido será discutido e votado na reunião de Direção seguinte.
Se o pedido for aprovado, o estudante deverá preencher um pedido
formal adicional em formulário com todos os dados requeridos. Este
último necessitará ainda de ratificação pelo Reitor da Universidade
de Coimbra para aprovação final do apoio. O apoio normalmente
facilitado é apenas parcial e sob a forma de reembolso.
Estudantes da Universidade de Lisboa
Os estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(FMUL) poderão tentar enquadrar o pedido de apoio institucional
para a participação internacional nas concessões de apoios às
atividades extracurriculares previstas pela Universidade de Lisboa,
com respeito aos prazos estabelecidos pela instituição.
Mais informações em:
https://www.ulisboa.pt/info/apoio-atividades-extracurriculares
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Disponível a todos os estudantes de Medicina

A IFMSA permite que os estudantes interessados em participar nas
General Assemblies se candidatem à “Erik Holst GA Scholarship",
estando já aberta a candidatura para a bolsa correspondente à
August Meeting (500€). Este fundo foi criado especificamente para
apoiar estudantes ativos no associativismo jovem que pretendem
participar nos eventos internacionais da IFMSA, mas para os quais o
financiamento possa ser uma limitação à participação.
Mais informações em: https://erikholstfund.com/
Candidaturas em:
https://docs.google.com/forms/d/1kqDvwPbgBRSIvIBmoJEZizDEl8K
XvrL_1mtvEo6BDtI/viewform?edit_requested=true

Notas finais:
Os apoios podem ser confirmados com uma antecedência ao
evento que não permita que apenas se faça a inscrição após a
confirmação.
Alguns apoios podem ser disponibilizados a posteriori na forma de
reembolso após o estudante realizar o investimento inicial.
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