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REGULAMENTO 

MEDICINA MAIS PERTO: MOÇAMBIQUE 2019 

 

Capítulo I 	
Conceito 

	
Artigo 1.º 	

(Definição) 
	

1. O Medicina Mais Perto: Moçambique (MMP:Mz) é um projeto de voluntariado internacional 
da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) que, através 
da cooperação com associações parceiras, contribui para a formação, capacitação, 
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população-alvo em Moçambique, 
atuando sobretudo na área da saúde.	

	
2. O MMP:Mz rege-se pelos princípios enquadradores do voluntariado, presentes no artigo 

6º da lei nº 71/98, nomeadamente os princípios da solidariedade, da participação, da 
cooperação, da complementaridade, da gratuitidade, da responsabilidade e da 
convergência.	
	
	

Artigo 2.º	
(Visão e Missão) 

	
1. A visão do MMP:Mz é a existência de um mundo com médicos mais humanos e 

conhecedores das várias realidades do mundo, capazes de responder melhor e de forma 
mais adequada aos desafios clínicos e sociais com os quais se deparam durante a sua vida 
profissional.	

	
2. A missão do MMP:Mz é proporcionar apoio médico e/ou social à população beneficiária do 

projeto, almejando a sua auto-suficiência, de modo a possibilitar a concretização da visão 
do mesmo.	
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Capítulo II 	
Objetivos	

	
Artigo 3.º	

(Objetivos gerais)	
1. Os objetivos gerais do MMP:Mz são: 	

a) Contribuir para a promoção da saúde da população local, beneficiária do projeto e 
aumentar a literacia em saúde da mesma;	

b) Contribuir para a formação e capacitação da população local, beneficiária do 
projeto, no âmbito das suas competências pessoais, sociais e profissionais;	

c) Proporcionar aos voluntários do projeto a aquisição de conhecimentos e 
competências na área da saúde e da educação no contexto de uma realidade 
diferente da vivida em Portugal;	

d) Promover a comunicação e a cooperação para o desenvolvimento entre os 
estudantes da FMUL;	

e) Encorajar o trabalho entre os estudantes da FMUL, assim como a cooperação com 
outros profissionais de saúde e com parceiros locais;	

f) Procurar sensibilizar a comunidade estudantil para  a realidade e cultura 
moçambicanas.	

	
Artigo 4.º 	

(Objetivos específicos)	
1. Os objetivos específicos e atividades a desenvolver são:	

a) Acompanhar, aconselhar e prestar cuidados básicos de saúde à população-alvo, 
através de estratégias de sensibilização, aconselhamento, prestação de cuidados 
básicos, rastreios, promoção de boas práticas destinadas particularmente a 
grupos vulneráveis, como crianças, mulheres e idosos	

b) Promover a adoção de boas práticas de saúde e o abandono de comportamentos 
de risco da população-alvo;	

c) Sensibilizar e formar a população-alvo no âmbito de várias doenças infecciosas ou 
sexualmente transmissíveis, com grande destaque para o VIH/SIDA, dada a sua 
relevância na África Subsariana, bem como outros problemas de saúde com 
prevalência local significativa;	

d) Acompanhar a comunidade da AVOMACC (Associação Voluntária de Mães e 
Crianças Carenciadas) aos Centros DREAM da Comunidade de Sant’Egídio, 
promovendo o rastreio de novos casos de VIH/SIDA e o respetivo 
acompanhamento;	

e) Capacitar agentes comunitários para a intervenção junto da população local;	
f) Organizar atividades formativas que permitam a qualificação pessoal, social e 

profissional da população-alvo nas áreas da saúde (boas práticas de saúde, 
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prevenção, saúde da mulher, saúde da criança, planeamento familiar, entre 
outros), higiene, segurança, direitos humanos e empreendedorismo social, 
nomeadamente junto da comunidade da AVOMACC, do grupo de escuteiros, do 
grupo de adolescentes e dos idosos da Paróquia de S. João Baptista do Fomento;	

g) Acompanhar a comunidade da AVOMACC nas consultas de especialidade médica, 
conhecendo e colaborando com os profissionais das unidades de saúde locais;	

h) Realizar visitas ao domicílio, sempre que se considerar pertinente, procurando 
conhecer melhor os respetivos problemas sociais e sanitários, contribuindo para 
uma educação e intervenção mais adequadas à realidade individual e familiar;	

i) Cooperar com a Plataforma MAKOBO nos seus diversos projetos, contribuindo 
para a concretização da sua missão, bem como a promoção da saúde junto da sua 
comunidade; 	

j) Integrar as atividades das associações parceiras, trabalhando em proximidade 
com a população local;	

k) Encorajar o pensamento crítico, nomeadamente no que respeita aos direitos 
humanos, aos direitos da criança e aos direitos da mulher;	

l) Refletir e compreender a importância do voluntariado e do altruísmo no 
desenvolvimento das sociedades, bem como no crescimento enquanto pessoa e 
futuro profissional de saúde.	

m) Construir um documento, a elaborar pela Comissão Organizadora, após auscultar 
o Grupo de Reflexão e os alunos da Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN), 
sobre a pertinência e os moldes de integração dos alunos de LCN no projeto. Este 
documento deve estar concluído e ser apresentado à DAEFML até à conclusão dos 
trabalhos da Comissão Organizadora atualmente em funções. 	

	
	

Capítulo III 	
Princípios Gerais	

	
Artigo 5.º 	
(Isenção)	

O MMP:Mz é isento de qualquer caráter político-partidário ou religioso, enquadrando-se nos 
princípios estatutários da AEFML.	
	
	

Artigo 6.º 	
(Localização e Datas)	

Em 2019, o projeto decorrerá, previsivelmente, na província de Maputo, e noutros locais 
considerados relevantes em Moçambique, entre os dias 15 de julho e 16 de setembro. Este 
período será dividido por duas equipas, sendo que cada equipa permanecerá cinco semanas 
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no terreno, existindo uma semana de sobreposição de ambas as equipas, aquando da fase 
de transição.	
	

Artigo 7.º 	
(Parcerias)	

1. As parcerias estabelecidas para a realização do MMP:Mz são:	
a) Universidade de Lisboa (ULisboa);	
b) Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL); 	
c) Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL); 	
d) Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE (CHLN);	
e) Associação Voluntária de Mães e Crianças Carenciadas (AVOMACC);	
f) Plataforma MAKOBO;	
g) Paróquia de S. João Baptista do Fomento;	
h) Centros DREAM da Comunidade de Sant’Egídio;	
i) Congregação das Irmãs de Santa Doroteia de Moçambique.	

	
2. Poderão ser estabelecidas outras parcerias, caso sejam consideradas pertinentes.	
	

Artigo 8.º 	
(Expansão)	

1. A expansão desejada para a edição de 2019 tem o objetivo de levar o projeto a um maior 
número de pessoas carenciadas na cidade de Maputo, estabelecendo novas parcerias 
localmente.	

	
2. No caso da sua concretização, a logística será posteriormente definida consoante as 

condições e necessidades do projeto, não havendo alteração do número de voluntários, 
conforme definido no Artigo 15º. 
	
	

Capítulo IV	
Organização	

	
Artigo 9.º 	

(Comissão Organizadora)	
1. A constituição da Comissão Organizadora deve incluir, pelo menos:	

a) Um Coordenador Geral;		
b) Um Responsável pela Seleção;		
c) Um Responsável pela Formação.	
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2. A Coordenação Geral (CG) deve ser, idealmente, formada pelos coordenadores de equipa 
da edição transata do projeto;	

a) Nas situações em que o ponto acima não seja possível, a definição da CG deve 
ser definida pela CO MMP:Mz da edição transata em conjunto com o DGI, dando 
prioridade aos elementos de Comissões Organizadoras de edições anteriores.	
	

3. A seleção dos restantes membros integrantes da Comissão Organizadora (CO) do 
MMP:Mz é da responsabilidade da Coordenação Geral do projeto, sendo a mesma 
definida pela CO cessante.	
	

4. O Departamento de Gestão e Instalações da AEFML deve ser prontamente informado da 
constituição da CO para que a sua aprovação seja discutida em sede de Reunião da 
Direção da AEFML, até ao final do mês de outubro de cada mandato. 	

 
5. Na constituição da CO, será dada preferência à integração de anteriores participantes ou 

organizadores do projeto. Caso tal não seja possível, proceder-se-á à seleção do número 
de membros externos necessário, sendo aplicados os seguintes critérios:	

a) Carta de Motivação;	
b) Experiência prévia em voluntariado nacional ou internacional;	
c) Outras caraterísticas/participações em atividades que constituam uma mais-

valia para o projeto;	
d) Entrevista e outras dinâmicas que se considerem pertinentes.	

	
 
	

Artigo 10.º	
(Funções)	

1. São funções da CO:	
a) Assegurar um processo de seleção o mais transparente possível, isento e 

imparcial, adequado às necessidades do projeto; 
b) Garantir a formação adequada dos voluntários; 
c) Promover a motivação e o espírito de equipa entre os voluntários; 
d) Estabelecer os contactos necessários à realização do projeto, em particular com 

parceiros locais em Moçambique, com a FMUL e com outras entidades de 
interesse; 

e) Coordenar a angariação de fundos necessária à realização do projeto; 
f) Assegurar todas as condições logísticas necessárias para a realização do projeto, 

nomeadamente para o trabalho de campo; 
g) Integrar e liderar as equipas de voluntários no trabalho de campo; 
h) Divulgar o projeto e os seus resultados em Portugal e Moçambique; 
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i) Representar o projeto sempre que necessário e/ou requisitado; 
j) Zelar pela sustentabilidade do projeto a curto e a longo prazo; 
k) Manter a DAEFML informada relativamente ao decorrer dos trabalhos; 
l) Manter e garantir o funcionamento de um grupo de reflexão acerca das limitações 

e obstáculos do projeto, no que concerne à sua visão estratégica, estabelecendo 
este um contacto próximo com a coordenação do projeto. 

a. Fazem parte deste grupo ex-voluntários, selecionados pela CO.	
m) Selecionar os membros da CO que coordenarão as equipas no terreno (um por 

equipa) é da responsabilidade de toda a CO, devendo  esta decisão de ser 
unânime. 
 

Artigo 12.º 	
(Integração das Equipas)	

Qualquer pessoa que integre a CO sem ter tido experiência no terreno não poderá integrar 
as equipas que realizarão trabalho de campo, nem se poderá candidatar a edições futuras 
do MMP:Mz enquanto participante.	
	

Artigo 13.º 	
(Sigilo)	

Ao integrarem a CO, todos os elementos se comprometem a manter o sigilo acerca dos 
critérios específicos de seleção, assim como no que concerne às informações que possuem 
relativamente aos candidatos.	
	

Capítulo V	
Candidatos	

	
Artigo 14.º 	
(Inscrição)	

Podem inscrever-se todos os estudantes do Mestrado Integrado em Medicina (MIM) da 
FMUL, de acordo com as regras estabelecidas neste regulamento.	
	

Artigo 15.º	
(Vagas)	

1. O número de vagas varia de acordo com as fases do projeto definidas no Artigo 19.º. 	
a) Fases I e II: Não há limite de inscrições;	
b) Fases III e IV: 35 candidatos;	
c) Fases V e VI: 18 candidatos;	
d) Trabalho de Campo: Cada equipa será composta por 6 elementos, incluindo um 

elemento da CO.	
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2. O número de vagas e a constituição das equipas estão sujeitos a alterações mediante 
decisão da CO, de acordo com as necessidades do projeto.	
	

Artigo 16.º 	
(Rejeição)	

1. Não serão aceites candidaturas de estudantes que:	
a) Não cumpram os requisitos estipulados no Artigo  14.º, capítulo V;	
b) Já tenham participado no trabalho de campo ou constituído Comissões 

Organizadoras de edições anteriores do MMP:Mz;	
c) Tenham desistido em edições anteriores, fora dos períodos estipulados no 

presente regulamento, sem apresentação de justificação considerada válida pela 
CO ou que tenham sido excluídos, de acordo com o Artigoº 20.º, capítulo VII.	

	

Capítulo VI 	
Perfil do Voluntário	

	
Artigo 17.º 	

(Perfil do Voluntário)	
1. O perfil que se segue é valorizado, sem prejuízo de outros considerados adequados para 

o trabalho de campo, uma vez que cada candidato, cada equipa e cada contexto têm as 
suas especificidades próprias.	

	
2. Serão considerados para a seleção dos participantes, os seguintes aspetos:	

a) Capacidade de relacionamento interpessoal e comunicação;	
b) Inteligência Emocional;	
c) Planeamento, organização e orientação para a tarefa;	
d) Compromisso, motivação e entrega ao projeto;	
e) Gestão de conflitos/Capacidade de trabalho em equipa;	
f) Empatia;	
g) Capacidade de adaptação e flexibilidade;	
h) Interesse/Capacidade formativa ou pedagógica.	

	
3. O voluntário deverá ainda ter consciência de que representa o MMP:Mz, a AEFML e a 

FMUL em todas as atividades integrantes do projeto.	
	
 
 
	

Capítulo VII	
Seleção	
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Artigo 18.º 	
(Inscrição)	

É aberta uma fase de inscrições para a sessão de esclarecimentos a todos os estudantes do 
MIM da FMUL, através do preenchimento de um formulário online.	
	

Artigo 19.º 	
(Fases)	

1. A decisão acerca da seleção de cada voluntário deve ser unânime entre os elementos da 
CO, órgão responsável pela mesma, e o processo engloba as seguintes fases:	

a) Fase I (outubro): 	
1. Para participação no projeto, os potenciais candidatos terão de, após a 

inscrição, comparecer obrigatoriamente à sessão de  esclarecimentos, 
salvo apresentação de justificação considerada válida pela CO.	

b) Fase II (novembro):	
1. Nesta etapa da candidatura, a avaliação é realizada através de um 

questionário de motivação elaborado e validado por entidades 
competentes na área da Psicologia (colaboradores da  Faculdade de 
Psicologia da Universidade de Lisboa) e classificado quantitativamente 
de forma anónima pela CO;	

2. O teste permitirá seriar os inscritos no MMP:Mz de acordo com a 
pontuação obtida, passando à fase seguinte, idealmente, os trinta e 
cinco melhores classificados, sendo obrigatória a presença de pelo 
menos 30% de cada sexo, sempre que possível;	

3. Este teste tem como objetivo conhecer as motivações e perfil dos 
inscritos, avaliando-os relativamente ao perfil do voluntário concebido 
no Artigo 17º, capítulo VI.	

c) Fase III (novembro - dezembro):	
1. Na sequência da realização do teste, os trinta e cinco candidatos 

selecionados deverão comparecer às formações do primeiro módulo;	
2. A presença e participação ativa dos candidatos nas formações será 

valorizada;	
3. Nesta fase, os voluntários serão encorajados a realizar voluntariado 

nacional ou internacional.	
d) Fase IV (janeiro - fevereiro):	

1. Os  candidatos  selecionados  na Fase III serão  sujeitos a uma dinâmica 
de grupo, role-play, um teste psicotécnico, entrevista e/ou outros 
métodos que se considerem relevantes, preferencialmente da 
competência de uma equipa de profissionais da área da psicologia;	
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2. Esta fase tem como objetivo avaliar os candidatos no que concerne a 
competências de grupo, particularmente a capacidade de resolução de 
problemas e conflitos semelhantes aos que se apresentam no decorrer 
do trabalho de campo, assim como conhecer melhor as suas 
motivações e o seu perfil;	

3. Esta  fase permitirá  selecionar entre  16 a 18 candidatos.	
e) Fase V (fevereiro - maio):	

1. Os candidatos selecionados deverão comparecer às formações e 
construção de equipa do segundo módulo;	

2. Por construção de equipa entende-se momentos designados para a 
reflexão individual, construção de equipa e crescimento pessoal, 
indispensáveis à seleção dos participantes e à dinâmica própria do 
projeto;	

3. A presença e participação ativa dos candidatos nas formações e 
momentos de construção de equipa será valorizada;	

4. Esta fase contempla também a possibilidade de voluntariado nacional, 
de valor acrescido para a formação humana dos candidatos.	

f) Fase VI (maio):	
1. Esta última fase de seleção permitirá selecionar os candidatos que irão 

integrar as equipas de trabalho de campo;	
2. Para a seleção dos voluntários será ponderada a sua prestação, tendo 

em conta o perfil do voluntário contemplado no Artº 17º, capítulo VI, 
em diversos momentos, desde o início do processo de seleção, 
nomeadamente dinâmica de grupo, role-play, um teste psicotécnico, 
entrevista e/ou outros métodos que se considerem relevantes, 
formações, momentos de construção de equipa e participação nas 
atividades propostas de voluntariado  nacional, a par da valorização do 
seu espírito de entrega e compromisso para com o MMP:Mz;	

3. Os candidatos selecionados comprometem-se a participar nas 
formações e momentos de construção de equipas do terceiro e último 
módulo, bem como no trabalho de campo;	

4. A equipa deverá, idealmente, ser composta por pelo menos um 
elemento do sexo masculino e outro do sexo feminino, tendo em 
consideração as especificidades culturais do projeto.	

	
2. Caso se justifique a alteração da calendarização proposta no ponto 1 do presente 

artigo, a CO trabalhará no sentido da antecipação das mesmas e não do seu 
adiamento.	

	
Artigo 20.º 	
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(Exclusão)	
O não comparecimento nas atividades de  qualquer uma das fases  de seleção enumeradas 
no Artigoº 19º constitui motivo de exclusão do projeto, salvo  justificação a ser analisada e 
validada pela CO.	
	

Artigo 21.º	
(Critérios específicos de seleção)	

Apenas os elementos da CO e as entidades competentes da Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Lisboa têm acesso aos critérios específicos de seleção, nomeadamente 
grelhas de correção e de pontuação, estando comprometidos com o sigilo, de acordo com o 
Artigo 13.º do capítulo IV.	
	

Capítulo VIII 	
Formação	

	
Artigo 22.º 	
(Estrutura)	

A capacitação dos participantes é dividida em três módulos de formação, coincidentes com 
as Fases III, V e VI listadas no Artigo 19.º, capítulo VII.	
	

Artigo 23.º 	
(Objetivos)	

1. São objetivos gerais das formações e momentos de construção de equipas:	
a) Fomentar a criação de uma equipa coesa e equilibrada;	
b) Dotar os voluntários de competências técnicas e sociais para que ocorra uma boa 

adaptação ao terreno de ação e, consequentemente, para que o projeto se 
concretize da melhor forma possível;	

c) Promover a formação dos voluntários no âmbito da saúde, nomeadamente no 
que concerne às patologias mais frequentemente encontradas no terreno e os 
procedimentos mais comumente realizados;	

d) Promover o pensamento crítico face ao voluntariado e encorajar a participação 
em ações de voluntariado. 	

	

	

	

	

Capítulo IX	
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Investimento	
	

Artigo 24.º	
(Taxa de participação)	

1. Em situações de incapacidade financeira do projeto, é previsto o pagamento de uma taxa 
de participação, no valor máximo de 200€ a incumbir aos voluntários e aos membros da 
comissão organizadora que integram as equipas, definida pela CO e aprovada em reunião 
de Direção da AEFML ou, quando não for possível, pelo Departamento de Gestão e 
Instalações e Tesoureiro da DAEFML.	
	

a) Caso a taxa de participação seja inferior a 50€, os voluntários deverão pagar um 
montante de 50€, sendo devolvida aos voluntários a diferença entre este 
montante e a taxa de participação, após o término do trabalho de campo do 
projeto.	
	

2. A taxa de participação ou o montante de 50€, se este for aplicável,  deverão ser 
pagas até 7 dias úteis após a divulgação dos resultados, exceto em casos 
devidamente justificados.	
	
a) Todos os alunos, que manifestem esse interesse,  têm o direito a efetuar o 

pagamento da taxa de participação em três prestações, entre junho e a data de 
partida da 1ª equipa de trabalho de campo de 2019.	
	

3. A eventual incapacidade financeira dos candidatos para suportar a taxa de participação 
não deverá ser motivo de afastamento do projeto, pelo que a CO, o Departamento de 
Gestão e Instalações e o Tesoureiro da DAEFML assumem o compromisso de analisar e 
deliberar acerca de cada uma dessas situações, individualmente.	
	

4. Caso a taxa de participação ou o montante de 50€, se este for aplicável,  não seja paga 
dentro do prazo definido no ponto acima sem apresentação de justificação válida, o 
candidato é considerado como desistente. 	
	

Capítulo X 	
Desistências	

	
Artigo 25.º 	

(Prazo de desistência)	
1. Os candidatos selecionados para a fase III têm um prazo de 5 dias úteis após a divulgação 

dos resultados da fase II para desistir.	
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2. Os candidatos selecionados para o trabalho de campo têm um prazo de 7 dias 
consecutivos após a divulgação dos resultados para desistir. 	

	
3. Caso o candidato selecionado para o trabalho de campo desista durante o prazo acima 

indicado, será devolvida a taxa de participação ou o montante de 50€.	
	

Artigo 26.º 	
(Incumprimento do prazo de desistência)	

1. Os candidatos selecionados a partir da fase III que desistirem após os 5 dias úteis 
previstos, sem justificação considerada válida pela CO, ficarão impossibilitados de 
frequentar edições futuras do projeto.	

	
2. Os candidatos selecionados para o trabalho de campo que desistirem após os 7 dias 

consecutivos previstos, não será devolvida a taxa paga ou o montante de 50€ , se este for 
aplicável.	

 
a) Ao referido no ponto anterior, acresce o pagamento de eventuais penalizações 

por despesas advindas da desistência.  após os 7 dias consecutivos para o 
período de desistência.	
	

b) Caso o incumprimento do prazo de desistência se deva a motivos de força maior 
a avaliar pela CO, todas e quaisquer despesas para além da taxa de participação, 
se estas forem aplicáveis, serão devolvidas.	

	
Artigo 27.º	

(Substituição do candidato desistente)	
	

1. Em caso de desistência em tempo útil na fase III, será contactado o candidato com melhor 
avaliação entre os não selecionados.	

	
2. Em caso de desistência a partir da fase III, após o prazo definido, ficará ao critério da CO a 

avaliação da pertinência da substituição do candidato desistente por um voluntário da fase 
anterior.	

	
3. Em caso de desistência em tempo útil na fase VI, será contactado o candidato com melhor 

avaliação entre os não selecionados e com o perfil mais adequado para integrar a equipa 
em questão, salvo situações em que a CO não considere esta substituição pertinente.	
	

4. O candidato que irá substituir o voluntário desistente participará no restante processo de 
avaliação ou no trabalho de campo nas mesmas condições que os restantes. 
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Artigo 28.º 	
(Permuta de vagas)	

Não serão permitidas, em qualquer fase do MMP:Mz, cedências ou permutas de vagas entre 
candidatos.	
	

Capítulo XI 	
Avaliação e Certificação	

	
Artigo 29.º	

(Avaliação do trabalho de campo)	
Concluído o trabalho de campo de ambas as equipas, os voluntários deverão contribuir para 
a avaliação da globalidade da respetiva edição do projeto e da sua participação em 
particular.	
	

Artigo 30.º	
(Certificado da atividade)	

	
1. Cada voluntário receberá um certificado referente à participação em atividades de 

voluntariado nacional no âmbito do projeto.	
	
2. Cada um dos voluntários receberá, após o trabalho de campo, um certificado de 

participação no projeto. 
	
	

Capítulo XII	
Disposições finais	

	
Artigo 31.º 	

(Validade do Regulamento)	
O presente Regulamento é válido imediatamente após a sua aprovação em sede de Reunião 
da DAEFML, devendo ser revisto anualmente. 	
	

Artigo 32.º 	
(Aceitação do Regulamento)	

A participação no MMP:Mz 2019 implica, desde o momento da inscrição, a aceitação deste 
regulamento na sua totalidade.	
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Artigo 33.º	
(Dúvidas e omissões do Regulamento)	

Quaisquer dúvidas ou omissões resultantes da aplicação deste Regulamento serão 
resolvidas pela CO MMP:Mz 2019 e, sempre que se justifique, em conjunto com o DGI..	


