
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições de Participação 

Med On Tour 2016 

 

 

 

 
  



Capítulo I - Definição 

A atividade Med On Tour, organizada pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina, 

pretende possibilitar aos estudantes de Medicina de todas as escolas do país o contacto com 

uma comunidade preferencialmente periférica e não abrangida pela área de atuação das 

Escolas Médicas. 

 

Colocando os departamentos de Saúde Pública, Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos 

Humanos e Paz em estreita colaboração, esta atividade envolve, durante quatro dias, a 

promoção da saúde e prevenção da doença junto da comunidade, com destaque para a 

intervenção em escolas, lares/centros de dia, locais de diversão noturna bem como a 

realização de rastreios cardiovasculares à comunidade.  

 

Esta atividade é direcionada aos estudantes de Medicina das oito Escolas Médicas do país e 

à população do município a intervencionar. 

 

 

Capítulo II - Objetivos 

● Possibilitar a sensibilização e promoção da saúde na comunidade por estudantes de 

todas as Escolas Médicas do país; 

● Formar os estudantes em comunicação e promoção da saúde; 

● Promover a proximidade entre os estudantes das diferentes Escolas Médicas e entre 

estes e a comunidade; 

● Rastrear valores de pressão arterial e glicemia na população intervencionada, 

realizando o devido aconselhamento; 

● Alertar para a presença de fatores de risco cardiovasculares e sensibilizar para a 

importância da aquisição de estilos de vida saudáveis; 

● Promover a educação da população para a importância da saúde sexual, com 

especial enfoque na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis junto das 

faixas etárias mais jovens; 

● Estimular os estudantes a adotar uma postura mais humana perante os indivíduos 

da população com que contactam, almejando que transportem essa atitude para a 

futura prática clínica; 

● Formar os estudantes na área do direito à saúde e da humanização dos cuidados de 

saúde; 

● Informar a população dos seus direitos e deveres enquanto doentes; 

● Sensibilizar os estudantes e a população nas várias faixas etárias para as violações 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos e informá-los relativamente às 

consequências para a prestação de cuidados de saúde; 



● Promover o trabalho em equipa e o espirito de união entre todos os participantes e a 

comissão organizadora; 

● Divulgar o trabalho desenvolvido pela ANEM junto da comunidade. 

 

 

Capítulo III - Princípios Gerais 

Art. 1º 

O Med on TOUR é uma atividade organizada anualmente pela Associação Nacional de 

Estudantes de Medicina (ANEM) e enquadra-se nos princípios gerais do Departamento de 

Saúde Sexual e Reprodutiva (DSSR), do Departamento de Saúde Pública (DSP) e do 

Departamento de Direitos Humanos e Paz (DDHP), sendo a coordenação da 

responsabilidade dos Coordenadores Nacionais destes departamentos e da Vice-Presidente 

para as Relações Internas.  

 

Art. 2º 

Em 2016 a atividade realizar-se-á entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro no município 

de Alcácer do Sal. 

 

 

Capítulo IV - Comissão Organizadora 

Art. 1º 

A Comissão Organizadora do Med On Tour é constituída pelos Coordenadores dos três 

departamentos envolvidos, pela Vice-Presidente Interna e pelos representantes de cada 

Associação/Núcleo de Estudantes que poderão estar presentes no local - representando 

estes últimos os monitores das equipas.  

 

Art. 2º 

Em caso de falta de monitores, será aberta uma call para elementos externos integrarem a 

CO, sendo a seriação dos mesmos feita tendo em conta a sua participação em edições 

anteriores ou atividades do mesmo formato.  

 

 

Capítulo V - Candidatos 

Art. 1º 

Podem candidatar-se à participação na atividade todos os estudantes de Medicina 

representados por uma das oito Associações de Estudantes associadas da ANEM. 

 

 



Capítulo VI - Vagas e inscrições 

Art. 1º 

Existem 50 (cinquenta) vagas disponíveis para estudantes das Escolas Médicas 

portuguesas. 

 

Art.2º 

As inscrições são compostas de uma fase única, aberta a todos os estudantes no site da 

ANEM, www.anem.pt, que decorrerá entre 14 a 20 de setembro.  

 

2.1. Na primeira fase de distribuição de vagas, estarão disponíveis 48 (quarenta e 

oito) vagas que serão distribuídas através de um sorteio, com a condicionante de que serão 

divididas equitativamente por todas as Escolas Médicas do país (6 vagas por Escola). 

2.2. Para a segunda fase de distribuição de vagas, ficam reservadas 2 (duas) vagas às 

quais se somam as vagas não preenchidas de cada Escola Médica. Estas vagas serão 

sorteadas aleatoriamente pelo número total de estudantes não colocados na primeira fase. 

2.3. Poderá haver uma terceira vaga de distribuição de vagas, correspondentes às 

vagas deixadas pelas inscrições não validadas, conforme o Capítulo IX.  

 

Art. 3º 

Devem constar obrigatoriamente na ficha de inscrição, que será disponibilizada online: 

a) Nome completo do estudante; 

b) Escola Médica a que pertence; 

c) Ano letivo que frequenta; 

d) Contacto telefónico; 

e) Endereço eletrónico; 

f) Participação em edições anteriores. 

 

Art. 4º 

Serão consideradas válidas apenas as inscrições que preencham todos os requisitos 

exigidos. Os estudantes que veicularem informações não verdadeiras serão imediatamente 

excluídos. 

 

 

Capítulo VII - Critérios de Seriação 

Art. 1º 

A colocação dos candidatos será feita por sorteio. 

1.1. Será dada prioridade aos estudantes que nunca tenham participado numa edição do 

Med On Tour. 

 

http://www.anem.pt/


Capítulo VIII - Colocação 

Art. 1º 

A colocação dos estudantes nas vagas é realizada após o término da fase de inscrições. Os 

resultados do sorteio serão divulgados no site da ANEM no dia 21 de setembro. Caso se 

justifique terceira fase de distribuição de vagas (Capítulo VI, Art 2.3), os colocados desta 

fase serão notificados pessoalmente via email e SMS, até dia 24 de setembro.  

 

Art. 2º 

Após a notificação de colocação o estudante deverá validar a sua inscrição de acordo com o 

Capítulo IX. 

 

 

Capítulo IX - Caução e Termo de Responsabilidade 

Art. 1º 

Após receber email de confirmação da sua colocação, o estudante tem até dia 23 de 

setembro para entregar a caução no valor de 15€ (quinze euros) e o Termo de 

Responsabilidade devidamente assinado (download em www.anem.pt) na respetiva 

Associação/Núcleo.  

 

Art. 2º 

Os estudantes que pretendem participar nesta atividade, ao assinar e entregar o Termo de 

Responsabilidade, assumem a responsabilidade sobre os seus atos durante a sua 

participação nesta atividade, sendo que a ANEM não poderá ser responsabilizada por 

qualquer incidente que venha a decorrer durante a mesma. 

 

Art 3º 

Os estudantes deverão entrar em contacto com os Coordenadores Locais caso não lhes seja 

possível deslocar à sua Associação/Núcleo de forma a encontrar uma solução, no prazo 

estabelecido (ver no Capítulo XIII nomes e contatos dos Coordenadores Locais).  

 

Art. 4º 

Caso a caução e o termo de responsabilidade não sejam entregues nos prazos estabelecidos, 

a inscrição não será válida, ficando a respetiva vaga disponível para uma terceira 

distribuição de vagas. 

 

Art. 5º 

A caução será devolvida até 15 (quinze) dias após a atividade se e só se: 

● O estudante participar a atividade; 

http://www.anem.pt/


● Da participação do estudante não resultarem consequências nefastas para a 

atividade, comunidade abrangida ou para a ANEM; 

● O estudante preencher o Inquérito de Avaliação da Participação na atividade Med 

on Tour, a ser disponibilizado posteriormente. 

 

 

Capítulo X -Desistências 

Art. 1º 

Os candidatos colocados têm até dia 24 de setembro, após a entrega da caução, para desistir 

de forma legítima. A desistência deve ser comunicada via e-mail para medontour@anem.pt.  

1.1. No assunto do e-mail deve ler-se |DESISTÊNCIA_(Escola Médica)_(nome 

estudante)_(CC/BI)| 

 

Art. 2º 

Aos estudantes que desistirem após o período acima referido previstos não será devolvida a 

caução. 

 

Art. 3º 

Não é permitida qualquer cedência ou permuta de vagas entre os candidatos. 

 

Art. 4º 

Os estudantes com vaga atribuída que não realizem a atividade Med on Tour perdem o 

direito à devolução da caução. 

• São exceções os casos previstos na Lei Geral, cabendo ao participante fazer prova dos 

mesmos; 

• O estudante deve informar o Coordenador Local e o Coordenador Nacional com a maior 

brevidade possível.  

 

 

 

Capítulo XI -Tesouraria 

Art. 1º 

Cabe às Associações/Núcleos Locais receber e guardar o valor das cauções, devolvendo-as 

aos participantes que preencherem os requisitos previstos neste documento. 

 

Art. 2º 

As Associações/Núcleos Locais deverão guardar e disponibilizar os comprovativos de 

devolução da caução, devidamente assinados pelo participante. 

mailto:medontour@anem.pt


 

Art. 3º 

As Associações/Núcleos Locais deverão saldar contas com a ANEM, através do seu 

Tesoureiro, findo período de devolução das cauções; 

 

Art. 4º 

A caução tem o valor de 15€ (quinze euros) e deverá ser entregue em dinheiro, exceto se 

outras instruções forem dadas, pelos Coordenadores Locais. 

 

Art. 5º 

As despesas de cada Coordenador Local, pertencente à comissão organizadora, ficam a 

cargo da respetiva Associação/Núcleo, de acordo com as suas regras internas. 

 

 

 

Capítulo XII - Disposições Finais 

Art. 1º 

A participação do Med on Tour pressupõe a aceitação do Termo de Responsabilidade da 

atividade, disponível em www.anem.pt. 

Quaisquer dúvidas ou omissões resultantes da aplicação deste documento serão resolvidas 

pelos Coordenadores Nacionais do DSSR, DSP e DDHP e pela Vice-Presidente Interna e, 

sempre que se justifique, em reunião de Direção da ANEM. 

 

Art. 2º 

A participação no Med on Tour pressupõe a aceitação das condições de participação da 

atividade, a partir do momento da inscrição do participante. 

 
 
 
Capítulo XIII - Coordenadores Locais 
  
 

AE/Núcleo Nome Contacto Telemóvel 

NEMUM Flávia Freitas vpe@nemum.com  918721537 

AEFMUP José Henrique 
Pinho 

acaocomunitaria@aefmup.pt 933184622 

AEICBAS Maria Ana Alzamora marialzamora17@gmail.com  913782323 

mailto:vpe@nemum.com
mailto:acaocomunitaria@aefmup.pt
mailto:marialzamora17@gmail.com


MedUBI Rita Rosa saudesexualreprodutiva@medubi.pt  912119141 

NEM/AAC Maria João Vale dhp@nemaac.net  913051449 

AEFML Madalena Alexandre direitoshumanos@aefml.pt  913700022 

AEFCM Rita Ferreira acaosocial@ae.fcm.unl.pt  912745025 

NeMed-AAUAlg Sandrine Fernandes sociais@nemed.pt  919422153 
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