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Prefácio 
 

A Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) é 

reconhecida internacionalmente por oferecer um Programa 

Social Nacional diversificado e de qualidade aos estudantes a 

realizarem intercâmbio em Portugal, no âmbito do programa de 

intercâmbios da International Federation of Medical Students 

Associations (IFMSA), tendo inclusive ganho o prémio de Melhor 

Programa Social Nacional na August Meeting 2015. 

 

A organização do Programa Social Nacional cabe à Comissão 

Organizadora do Programa Social Nacional de Intercâmbios 

(COPSI), em colaboração com os diretores da área de 

Intercâmbios da ANEM e respetivos Representantes Locais. 

 

O presente manual tem como finalidade a descrição das funções 

da COPSI, dos Diretores de Área de Intercâmbios e dos Comités 

Locais (CL) na organização dos programas sociais nacionais, 

assim como da logística financeira associada ao bom 

funcionamento dos mesmos. 
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Calendarização 
 

  
Mês  Local Data  

Julho Lisboa 14-16 

Julho Porto  21-23 

Agosto Porto 11-13 

Agosto Lisboa 18-20 

 

Os programas sociais terão a duração de 3 dias, iniciando-se com 

o jantar de sexta-feira e terminando na tarde de domingo. 

 

Funções 
 

 

1)  Cabe aos Diretores de Área de Intercâmbios (NEO e 

NORE): 

 

a) Desenvolver e coordenar a execução do Manual e Orçamento 

do Programa Social Nacional (doravante PSN); 

b) Coordenar o processo de inscrição e seleção dos elementos da 

COPSI, cujos critérios de seleção estão explícitos vide infra; 

c) Supervisionar toda a organização das atividades do Programa 

Social Nacional pela COPSI; 

d) Assistir os elementos da COPSI, fornecendo-lhes informação 

relativa às edições anteriores de PSN; 
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e) Realizar um webinar no qual inclua promoção do PSN; 

d) Coordenar os Representantes Locais e os elementos da COPSI 

durante os programas sociais; 

e) Efetuar o pagamento das atividades do Programa Sociais, 

caso o pagamento tenha que ser feito no ato de compra;  

f) Nomear alguém da Direção da ANEM (DANEM) para coordenar 

e estar presente no programa social, caso não seja possível a 

participação de nenhum dos Diretores no programa social. 

 

2) Cabe à Tesoureira da ANEM 

 

a) Receber o dinheiro das inscrições dos participantes no 

programa social por transferência bancária dos Comités Locais; 

b) Executar o pagamento do Programa Social dos Diretores de 

Área, ou de quem os substitua, e COPSI; 

c) Efetuar o pagamento de todas atividades dos PSN de acordo 

com o número de inscrições finais. 

i) Responsabilizando-se por qualquer sinal relativo às atividades 

dos programas; 

ii) Assegurando o pagamento de qualquer custo extraordinário. 

 

3) Cabe aos elementos da Comissão Organizadora Externa 
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a) Apresentar uma proposta de PSN, recolhendo os orçamentos 

e escolhendo as empresas para as atividades, alojamento, 

alimentação e transportes; 

b) Contactar as empresas acordadas, estabelecer um preço final 

para o programa social e realizar as reservas para as atividades;  

c) Criar um formulário de inscrição para o PSN; 

d) Fornecer o livrete de promoção do programa nacional social 

aos alunos Incoming e Representantes Locais;; 

e) Gerir todas as reservas relacionadas com os fins-de-semana de 

Lisboa e Porto; 

f) Auxiliar a coordenação dos Representantes Locais durante os 

programas sociais; 

 

4) Cabe a cada Comité Local:  

Colaborar na discussão dos elementos a integrar a COPSI; 

b) Promover o Programa Social Nacional entre os seus 

Incomings; 

c) Enviar um e-mail com o folheto promocional do programa 

social aos seus alunos Incoming, assim que solicitado pelos 

Diretores. Neste estarão incluídas as condições de pagamento, 

das quais os alunos Incoming deverão ter total conhecimento; 

 d) Receber, OBRIGATORIAMENTE durante o primeiro dia de 

estágio, o pagamento do Programa Social Nacional de alunos 
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previamente inscritos, assim como o Termo de 

Responsabilidade; 

e) Transferir o dinheiro para a tesoureira da ANEM até dia 8 de 

julho de 2017 para o programa social de julho e até dia 8 de 

agosto de 2017 para o Programa Social de agosto. 

Posteriormente serão descritos os modos de transferências. 

f) Acompanhar ao longo de todo o PSN os respetivos Incomings 

e Contact Person, mantendo o contacto permanente com os 

membros da COPSI, diretores de Área e outros Representantes 

Locais presentes. 

 

 Incoming 
 

1) Será enviado o folheto do PSN, onde estarão incluídas as 

condições de pagamento; 

2) Será fornecido o formulário de inscrição, que estará 

disponível: 

- entre 1 e 17 de junho de 2017 para o PSN de julho  

- entre 19 de junho e 5 de julho para o PSN de agosto 

3) O Incoming deverá confirmar no formulário que leu as 

condições de pagamento e entregar o termo de 

responsabilidade aquando do pagamento do PSN; 
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4) Caso o Incoming se inscreva, o comitê local receberá o 

pagamento e termo de responsabilidade durante o primeiro 

dia de estágio. Caso este ponto não seja cumprido, a 

participação no programa social será imediatamente 

cancelada; 

5) Após o pagamento do valor do programa social, o Incoming 

não poderá reaver o dinheiro em caso de desistência, a não 

ser que encontre um substituto; 

6)  Só se aceitam participantes acompanhantes dos Incomings 

caso haja lugares sobrantes ou após eventuais desistências. 

O Incoming deverá pagar pelo seu acompanhante 

juntamente com o seu próprio pagamento; 

7) Caso o aluno não se tenha inscrito no formulário do 

programa social e deseja participar deverá falar com o 

representante local e, caso ainda haja vagas após eventuais 

desistências, deverá entregar o dinheiro e termo aquando da 

resposta afirmativa do representante local. 

8) Em caso de haver mais de uma pessoa interessada e ainda 

haja vagas, por serem sobrantes ou consequência de 

desistências, estas serão atribuídas de acordo com a 

seguinte ordem de prioridade (respeitando o ponto 1.2 da 

-  

- Aluno Incoming; 
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- Contact Person 

- Acompanhante de aluno Incoming. 

9) Os alunos Incomings deverão entregar um cartão de 

estudante com fotografia aos coordenadores locais antes da 

partida do autocarro para o local do PSN ou, no caso dos 

alunos da cidade do PSN, antes do primeiro jantar. 

 

 

Participantes Extra-Incoming 
 

1) Para representantes locais e Contact Person que pretendam 

participar em todo o programa social: 

1.1) Deverão inscrever-se no mesmo período que os 

Incomings: 

- entre 1 e 17 de junho de 2017 para o PSN de julho  

- entre 19 de junho e 5 de julho para o PSN de agosto 

1.2) Serão reservadas 16 vagas para este grupo, 

salvaguardando que deverá haver pelo menos um elemento 

de cada faculdade colocado, se assim o desejarem. 

1.3) Após o pagamento do valor do programa social, o 

participante não poderá reaver o dinheiro em caso de 

desistência, a não ser que encontre um substituto. 

2) Caso o aluno não se tenha inscrito no formulário do 

programa social e deseja participar após as data acimas 
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estipuladas,  deverá falar com o representante local e caso 

ainda haja vagas, deverá entregar o dinheiro e termo 

aquando da resposta afirmativa do representante local, 

dando-se prioridade à inscrição de LEO/LOREs. 

3)  Caso o Comitê Local queira levar Contact Persons apenas 

vão a uma das atividades, terá que reportar aos Diretores 

para que estes possam averiguar a possibilidade de o 

Contact Person pagar isoladamente esta atividade. 

 

 

COPSI 

Descrição da COPSI 

1) A COPSI será constituída por um estudante por fim-de-

semana de PSN; 

2) Um mesmo estudante pode candidatar-se à organização 

múltiplos PSN; 

3) A ANEM compromete-se a patrocinar as despesas do 

estudante, referentes aos gastos de alimentação e 

participação nas atividades durante o fim-de-semana que 

lhe ficar a cargo do PSN; 

4) O estudante que integre a COPSI e desempenhe as suas 

funções na totalidade será bonificado com pontos para a 
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seriação de Intercâmbios Clínicos e de Intercâmbios 

Científicos.  

 

Critérios de Seleção para elementos da COPSI 

 

Critérios de inclusão: 

1) O estudante tem de estar matriculado no Mestrado 

Integrado em Medicina; 

2) Ter total disponibilidade para colaborar localmente no fim-

de-semana que se propõe organizar; 

3) O estudante candidato não pode deter atualmente o cargo 

de NEO/NORE ou LEO/LORE. 

 

Critérios de bonificação e respetiva pontuação: 

1) Já ter sido Contact Person - 2 pontos 

2) Participações anteriores no PSN 

a) 1 participação - 5 pontos 

b) 2 participações - 8 pontos 

c) 3 ou mais participações - 10 pontos 

3) Texto de motivação - até 10 pontos 

a) Experiência relevante na organização de 

atividades - máx. 4 pontos 
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b) Razões que motivam à inscrição na COPSI - 

máx. 4 pontos 

c) Sugestões para o PSN - máx. 2 pontos 

Nota: Em relação ao ponto 3 serão, em todas as suas alíneas, 

consideradas pontuações até à décima (entre 0 e o teto máximo 

definido). 

 

 

Metodologia 

Os estudantes interessados em integrar a COPSI deverão inscrever-

se no período para isso destinado, usando o formulário 

disponibilizado para o efeito. 

De forma a avaliar os textos de motivação (ponto 3 dos critérios), 

estes serão sujeitos a um processo de ocultação. Posteriormente 

serão classificados por três membros da Direção da ANEM, 

nomeadamente os Diretores da Área de Intercâmbios e a Vice-

Presidente para a Gestão Interna e Comunicação. A pontuação final 

resulta da média aritmética das classificações atribuídas por estes 

três elementos avaliadores. 

Em caso de empate, arredondado à décima, serão convocados de 

forma aleatória três elementos dos GT da Área de Intercâmbios que 

deverão repetir o processo, avaliando os textos de forma 

independente. 
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A revelação de resultados pelos Diretores da Área de Intercâmbios 

é realizada por e-mail para os candidatos, sendo esta concretizada 

em admitido ou não admitido. O elemento admitido deve 

responder no prazo de sete dias consecutivos, sob a possibilidade 

de a não-resposta ser considerada como desistência. 

Todos os elementos não admitidos são considerados como 

suplentes, pela ordem da pontuação conseguida. 

Caso seja solicitado por algum dos elementos candidatos, os 

documentos, que versem a pontuação atribuída, serão tornados 

públicos. Não obstante incorreções de cálculo, a decisão relativa à 

atribuição de pontuação é irrevogável e não passível de recurso. 

 

 

Desistências 

Na eventualidade de uma desistência, o elemento da Comissão 

Organizadora será substituído por um elemento suplente, se se 

considerar o intervalo de tempo até à e realização do PNS como 

viável para a execução dos objetivos propostos (i.e., 31 de maio). Tal 

suceda para além deste prazo, os trabalhos em falta serão 

assegurados pelos Diretores da Área de Intercâmbios, com eventual 

apoio de um outro elemento da Direção da ANEM. 
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Timeline  

 

25 fevereiro - 4 março - Call para elementos da COPSI; 

4 março - 8 março - Avaliação das respostas ao formulário e 

discussão com GTs acerca dos elementos inscritos e distribuição 

nos PSN; 

9 de março  Publicação dos resultados. 

 

 

 

Nota: Outras situações não contempladas no presente regulamento 

deverão ser discutidas em Reunião Conjunta dos Grupos de 

Trabalho de Intercâmbios Clínicos e Intercâmbios Científicos. 

 

Para qualquer esclarecimento adicional, 

neo@anem.pt 

nore@anem.pt 

 

 

 
Joana Teixeira 

Diretora de Intercâmbios Clínicos 

mailto:neo@anem.pt
mailto:nore@anem.pt
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Eduardo Oliveira 

Diretor de Intercâmbios Científicos 
 
 


