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Prefácio  
 

O Med On Tour (MOT) é um projeto que tem como objetivo 

envolver os estudantes de Medicina de todo o país com a 

comunidade à periferia, ao mesmo tempo que oferece aos futuros 

médicos um contacto precoce com a realidade das populações, 

esperando criar estudantes de Medicina sensíveis às iniquidades 

existentes na saúde da comunidade onde se inserem. 

  

Descrição da Comissão Organizadora  
 

Entende-se por Comissão Organizadora, a equipa responsável pela 

atividade. Compete à Comissão Organizadora planear, promover e 

gerir as ações conducentes à concretização dos objetivos da 

atividade. Assim, a Comissão Organizadora (CO) é composta por: 

- Diretora da Área de Saúde Pública, Teresa Guimarães, 

responsável pela coordenação da atividade, com funções de 

Presidente da CO; 

- Diretora da Área de Direitos Humanos e Ética Médica, Pilar 

Burillo Simões, e Diretora da Área de Saúde Sexual e 

Reprodutiva, Rita Lopes, com funções de apoio à 

coordenação da atividade e integração dos objetivos da sua 

Área na atividade; 
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- 4 colaboradores, formando a Comissão Organizadora 

externa. 

 

Competências 

1.Compete à Diretora de Saúde Pública, Presidente da Comissão 

Organizadora: 

a) Convocar e presidir às reuniões da CO; 

b) Promover a coordenação geral das actividades da CO; 

c) Comunicar à Direção ANEM as deliberações tomadas pela CO; 

d) Propor atividades a desenvolver pela CO; 

e) De uma maneira geral, praticar todos os atos inadiáveis 

inerentes à actividade da CO que deverão ser ratificados na 

reunião subsequente da CO. 

 

2.Compete à Diretora de Direitos Humanos e Ética Médica e à 

Diretora de Saúde Sexual e Reprodutiva: 

a) Participar nas reuniões da CO; 

b) Apoiar a coordenação das atividades da CO; 

c) Apoiar o Presidente na elaboração do Programa da atividade, 

sempre que solicitado; 

d) A seleção das atividades e parcerias do Med on Tour; 

e) Avaliar o projeto e promover fundraising; 
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f) Implementar todas as atividades no âmbito da sua Área no 

MOT. 

 

3.Compete aos elementos da Comissão Organizadora externa: 

a) A função consultiva da DANEM, sempre que solicitada; 

b) Apoiar o Presidente na elaboração do Programa da atividade, 

sempre que solicitado; 

c) A seleção das atividades e parcerias do Med on Tour; 

d) Avaliar o projeto e promover fundraising; 

e) Implementar todas as atividades no âmbito da MOT; 

f) Propor à Direção da ANEM o estabelecimento de parcerias 

com instituições e sociedades nacionais, para a prossecução 

conjunta da actividade. O estabelecimento destas parcerias é da 

responsabilidade da DANEM; 

g) Organizar equipas que farão o acompanhamento do evento 

durante o período em que esta ocorre:  

1) equipa de receção (entrega de programas e pastas, se 

necessário); 

2) equipa de acolhimento (acompanhamento e dúvidas); 

3) equipa de apoio logístico (verificação das necessidades 

logísticas e se as respetivas funcionalidades estão 

operacionais). 
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4.Compete a todos os elementos da  Comissão Organizadora: 

a) Angariar patrocínios para o evento. Os patrocínios deverão ser 

encontrados preferencialmente no local onde a atividade irá 

decorrer. Em casos pontuais o evento poderá requerer patrocínio 

da ANEM para financiar alguma atividade orçamentada; 

b) Gerir a publicidade do evento. Os custos de publicidade 

devem ser orçamentados pela ANEM; 

c) Definir a estrutura do evento; 

d) Fornecer toda a informação necessária à ANEM para criação 

do site/página da atividade; 

e) No caso das participações, gerir as submissões para 

participação na atividade, fazendo a sua gestão (articulando com 

a Presidente da CO) e as comunicações (via email e telefone) 

com os participantes da atividade; 

f) Gerir as inscrições e os documentos associados à atividade, de 

forma a haver um elemento da comissão organizadora a nível 

local (escolas médicas), permitindo articular com a ANEM a 

forma de pagamento das cauções. Coordenarem-se com o apoio 

local essencial a ser solicitado, nomeadamente no âmbito dos 

pagamento de cauções; 

g) Apresentar relatório da atividade, no prazo de um mês após a 

realização do evento. 
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Calendarização e local  

Data prevista: 27 setembro - 1 outubro 

Local: a definir 

 

Seleção dos candidatos 
 

Todos os elementos da CO externa são nomeados por seleção após 

inscrição em formulário partilhado online. 

1. O Presidente da CO pode propor à DANEM a substituição de 

qualquer dos seus membros, antes do final do seu mandato. 

 

Critérios de inclusão: 

1. O estudante tem de estar matriculado no Mestrado 

Integrado em Medicina no ano letivo 2016/2017; 

2. Os elementos da CO devem ter total disponibilidade para 

colaborar localmente na atividade. 

 

Critérios de bonificação e respetiva pontuação:  

- Número de participações em edições anteriores do MOT: 

1 participação - 4 pontos 

2 participações - 8 pontos 

3 ou mais participações - 10 pontos 
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- Número de participações em atividades semelhantes organizadas 

pelas Associações/Núcleos de Estudantes, nomeadamente 

Medicina Vai, MedAlive - Rastreios à Beira, Cuidar (o) próximo, 

Rastreios à Periferia, Medicina na Periferia, Rastreios AEFML: 

1 participação - 3 pontos 

2 participações - 6 pontos 

3 ou mais participações - 8 ponto 

- Texto de motivação - até 10 pontos 

 Experiência relevante na organização das atividades - máx. 

4 pontos 

 Razões que motivam à inscrição na CO do Med On Tour - 

máx. 4 pontos 

 Sugestões para o Med On Tour - máx. 2 pontos 

Nota: Em relação ao texto de motivação serão, em todas as 

suas alíneas, consideradas pontuações até à décima (entre 0 e 

o teto máximo definido). 

 

Para garantir a sua participação, o estudante admitido deverá 

enviar para medontour@anem.pt:  

 Comprovativo de matrícula; ; 

 Certificados das respetivas atividades; pontuadas. 
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Metodologia 
 

1. Os estudantes interessados em integrar a CO deverão 

inscrever-se no período para isso destinado, usando o 

formulário disponibilizado para o efeito; 

2. De forma a avaliar os textos de motivação (alínea g) dos 

critérios), estes serão sujeitos a um processo de ocultação. 

Posteriormente serão classificados por dois membros da 

Direção da ANEM, nomeadamente a Diretora da Área de 

Saúde Pública e a Vice-Presidente para a Gestão Interna e 

Comunicação. A pontuação final resulta da média aritmética 

das classificações atribuídas por estes dois elementos 

avaliadores; 

3. A revelação de resultados pela Diretora da Áreas de Saúde 

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

concretizada em admitido ou não admitido. O elemento 

admitido deve notificar a receção do email no prazo de 

cinco dias consecutivos, sob a possibilidade de a não-

resposta ser considerada como desistência; 

4. Todos os elementos não admitidos são considerados como 

suplentes, pela ordem da pontuação conseguida; 

5. Caso seja solicitado por algum dos elementos candidatos, os 

documentos que versem a pontuação atribuída, estes serão 
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tornados públicos. Não obstante de incorreções de cálculo, a 

decisão relativa à atribuição de pontuação é irrevogável e 

não passível de recurso. 

6. Em caso de empate, serão convocadas as Directoras das 

Área de Direitos Humanos e Ética Médica e Saúde Sexual e 

Reprodutiva, considerando-se a média aritmética entre estas 

duas avaliações.  

 

Desistências 
 

Na eventualidade de uma desistência, o elemento da Comissão 

Organizadora será substituído por um elemento suplente, isto se 

for considerado o intervalo de tempo, até à realização do MOT, 

como viável para a execução dos objetivos propostos (i.e., final de 

Agosto). No caso de tal passar este prazo, os trabalhos em falta 

serão assegurados pelos restantes elementos envolvidos, com 

eventual apoio de um outro elemento da Direção da ANEM. 

  

Aspetos Financeiros 

 
1. Todas as despesas dos elementos da CO que não decorram 

nos dias destinados à atividade serão incluídas no 

orçamento da atividade, e assim comparticipadas, se antes 
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devidamente autorizadas pela Presidente da CO e a 

Tesoureira da DANEM e forem consideradas essenciais ao 

desenvolvimento do projeto; 

2. A todos os elementos da CO, os gastos inerentes à atividade, 

como transporte, alojamento e alimentação durante o 

decorrer da atividade, serão assegurados pela ANEM; 

 

Timeline 
 

Call para elementos da CO MOT: 25 fev- 5 março  

Avaliação das respostas ao formulário dos elementos inscritos: 6 

março-10 março 

Resultados: 11 de março 

 

Observações 
 

Outras situações não contempladas no presente regulamento 

deverão ser discutidas e decididas em Reunião de Direção da 

ANEM. 

Para qualquer esclarecimento adicional contacte: 

saudepublica@anem.pt 

 

 

mailto:saudepublica@anem.pt
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Teresa Guimarães 

Diretora da Área de Saúde Pública da ANEM 

 


