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Regulamento DSSR em Festivais de Verão 

 

Artigo 1 - Definição 

1.1. O DSSR em Festivais de Verão consiste num projeto de 
Educação Por Pares, integrado no DSSR em Festa, em que é 
dada, aos Estudantes de Medicina, a oportunidade  de 
sensibilizar jovens frequentadores de Festivais de Verão para os 
riscos  da prática de relações sexuais desprotegidas. Este é um 
projeto organizado pelo Departamento de Saúde Sexual e 
Reprodutiva (DSSR), sob a coordenação do respectivo 
Coordenador Nacional (NORA), em parceria com uma 
instituição organizadora ou prestadora de apoio clínico aos 
Festivais. 

1.2. Tendo em conta as diferentes características dos Festivais, 
este regulamento deixa por definir determinados pontos, que 
devem ser atempadamente acordados  com as instituições 
responsáveis e posteriormente publicados na notícia do DSSR 
em Festa no site da ANEM e/ou na sua página oficial de 
Facebook. 

 

Artigo 2 - Requisitos de Participação 

2.1. Podem candidatar-se para participar no DSSR em Festivais 
de Verão todos os Estudantes  inscritos numa das escolas 
médicas portuguesas. 

 

Artigo 3 - Candidaturas 

3.1. O período de inscrições, assim como o número de vagas 
disponível, será estipulado de acordo com o Festival em questão 
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e estará disponível em www.anem.pt (ver 1.1). Durante este 
período, podem candidatar-se todos os estudantes que 
cumpram os requisitos postulados no artigo 2. 

3.2. Devem constar obrigatoriamente na ficha de inscrição, que 
será disponibilizada on-line, os seguintes dados: 

a. Nome completo; 

b. Nº de Identificação (CC ou BI); 

c. Escola Médica a que pertence; 

d. Ano letivo que frequenta; 

e. Números de telefone e/ou telemóvel válidos; 

f. E-mail válido e consultado frequentemente; 

g. Vagas a que se candidata (caso necessário). 

Caso seja apurada, após  verificação pelo Coordenador Local,  a 
não veracidade dos dados, a candidatura será anulada e 
proibida a participação do aluno em atividades do projeto DSSR 
em Festa durante o presente ano, bem como retida a caução, 
que reverterá a favor da ANEM. 

3.3. Após o ato da inscrição on-line, é obrigatória a entrega do 
termo de responsabilidade devidamente assinado pelo 
estudante, assim como o pagamento  da caução mencionada no 
artigo 4. Uma vez não cumpridos estes requisitos nos prazos 
estabelecidos, a inscrição não será considerada válida. 

 

Artigo 4 - Caução 

4.1. Os estudantes deverão proceder ao pagamento de uma 
caução de valor a definir consoante o Festival em questão, e 
estará disponível em www.anem.pt. 
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4.2. A caução será devolvida na sua totalidade apenas se: 

a. O estudante cumprir todos os horários previamente 
estabelecidos; 

b. O estudante entregar o comprovativo de preenchimento 
do Inquérito online no microsite do DSSR em Festa, no 
site da ANEM até data defenida pelo Departamento; 

c. Não forem imputados ao estudante quaisquer estragos 
no local do festival. Caso isso aconteça, o pagamento dos 
estragos poderá ser feito a partir da caução. 

4.3. A totalidade da Caução será devolvida aos estudantes não 
colocados no concurso. 

 

Artigo 5 - Seleção dos Participantes 

5.1. O sorteio será realizado após o fim do período de inscrição, 
sendo o processo de seleção da responsabilidade do NORA e 
com as características de um sorteio simples. 

 

Artigo 6 - Desistências 

6.1. Os candidatos colocados numa vaga têm um prazo de 3 
dias úteis, após a publicação das listas de colocações, para 
desistir, após o qual lhes será devolvida a Caução por inteiro. A 
desistência deve ser comunicada via e-mail para 
saudereprodutiva@anem.pt, com o título “DESISTÊNCIA 
<nome do festival>”, no qual os estudantes devem mencionar o 
seu nome e caraterísticas da vaga a que concorreram. 

6.2. Não é permitida qualquer cedência ou permuta de vagas 
entre candidatos. 
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6.3. Os estudantes com vaga atribuída e que não compareçam 
na atividade perdem o direito à devolução da Caução. 
Excecionam-se os casos em que a realização da atividade não foi 
possível por qualquer impedimento previsto na lei, sendo 
devolvida a Caução mediante decisão do departamento. Nesta 
situação, o estudante deve informar o respetivo Coordenador 
Local e/ou Coordenador Nacional com a maior brevidade 
possível. 

 

Artigo 7 - Termo de Responsabilidade 

7.1. Todos os estudantes que pretendem participar nesta 
atividade devem assinar e entregar o Termo de 
Responsabilidade, onde assumem inteira responsabilidade 
sobre todos os seus atos durante o período em que venham a 
participar. 

7.2. A ANEM não pode ser responsabilizada por qualquer 
incidente que venha a decorrer durante a atividade. 

 

Artigo 8 - Coordenação 

8.1. O NORA, em conjunto com os LORAs e com um 
representante da instituição organizadora ou prestadora de 
apoio clínico dos Festivais, deverá assegurar a correta 
organização desta atividade. 

Artigo 9 - Competências 

9.1. São competências do NORA da ANEM, no que toca ao 
DSSR nos Festivais de Verão: 
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a. A divulgação da atividade, através de cartazes, site, ou 
outros meios que se achem adequados, em associação 
com o Coordenador de Informação e Imagem da ANEM; 

b. Moderar a plataforma de comunicação com os 
Coordenadores Locais e assegurar uma participação ativa 
de todos; 

c. Garantir, de forma correta, que todo o processo de 
inscrição online decorre sem intercorrências; 

d. Disponibilizar aos Coordenadores Locais, 
atempadamente, os seguintes documentos:  

1. Regulamento da Atividade; 

2. Material de Divulgação; 

e. Recolher e analisar os Inquéritos de Avaliação da 
atividade e entregá-los em passagem de pasta ao NORA 
do mandato seguinte; 

f. Transmitir toda a informação em seu poder e, se 
necessário, dar formação ao Coordenador do ano 
seguinte. 

 

9.2. São competências dos Coordenadores Locais (LORAs): 

a. Contatar diretamente as entidades organizadoras dos 
Festivais de Verão; 

b. Organizar a atividade a nível local, nomeadamente no 
âmbito da divulgação, recolha e devolução das Cauções; 

c. Participar de forma ativa na plataforma de comunicação 
reflex.at com os restantes LORAs e NORA, bem como 
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mostrar-se presente e ativo na resposta a qualquer 
questão que surja; 

d. Representar o principal elo de ligação entre o estudante e 
o NORA; 

e. Validar os dados dos estudantes inscritos, de acordo com 
a respetiva Escola Médica. 

 

Artigo 10 - Tesouraria 

10.1. A recolha das cauções ficará a cargo das 
Associações/Núcleos Locais. Estas ficam responsabilizadas por 
saldar as contas com o Tesoureiro da ANEM. 

10.2. A Caução tem um valor a designar, consoante o Festival 
em questão. 

10.3. As despesas de cada Coordenador Local ficam a cargo da 
respetiva Associação/Núcleo, de acordo com as suas regras 
internas. 

 

Artigo 11 - Considerações Finais 

11.1. O presente Regulamento entra em vigor após a sua 
aprovação pelo DSSR. 

11.2. Têm de ser salvaguardadas, a todos os estudantes de 
Medicina portugueses, as mesmas condições, direitos e deveres 
no acesso a esta atividade e de acordo com as normas presentes 
no presente regulamento. 

11.3. A participação no DSSR nos Festivais de Verão implica a 
aceitação, na íntegra, do presente Regulamento. 



 

 
Página 7 de 7 

 

11.4. Qualquer questão que não conste deste Regulamento será 
resolvida em reunião entre o NORA e os LORAs ou, nos casos 
em que se justifique, em reunião de Direção da ANEM. 

11.5. Este regulamento é válido até ao final do mandato da 
DANEM 2016. 

 

 

Porto, 7 de junho de 2016 

 

 

Gonçalo Miguel Sousa Fernandes Castro 

Coordenador Nacional do Departamento de Saúde Sexual e 

Reprodutiva 

 


