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Preâmbulo
O presente documento visa definir os termos e condições da participação na 3ª edição do
congresso SKY Meeting - Surgical Knowledge for the Youth, a decorrer entre os dias 26 e 30
de Outubro de 2020.

Capítulo 1 - Disposições Gerais
Artigo 1º - Definição
1. O SKY Meeting 2020 é um congresso médico-científico sobre Cirurgia Minimamente
Invasiva organizado pelo Departamento de Investigação, Formação e Ciência (DIFC)
da Direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto (DAEFMUP), em colaboração com o Dr. Hugo Santos Sousa.

Artigo 2º - Objetivos
1. O SKY Meeting é um congresso biomédico cujo principal objetivo é informar e
discutir os últimos avanços científicos e técnicos cirúrgicos, com foco especial na
cirurgia minimamente invasiva.
2. O SKY Meeting tem como público-alvo todos os Estudantes de Medicina das Escolas
Médicas portuguesas inscritos no ano letivo 2020/2021 e Médicos em Formação
Pós-Graduada (Internos de Formação Geral e Específica).

Artigo 3º - Isenção
1. O SKY Meeting 2020 é um evento isento de caráter político-partidário ou religioso e
enquadra-se nos princípios estatutários da AEFMUP.

Capítulo 2 - Disposições Específicas
Artigo 4º - Organização
1. A Organização do SKY Meeting 2020 é constituída pelos elementos do DIFC da
DAEFMUP.

2. Para auxiliar na preparação que antecede o SKY Meeting, bem como para prestar a
ajuda necessária durante o congresso, será reunida uma Task Force com 6
elementos.
a. A Task Force é constituída por estudantes da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (FMUP).
b. A Task Force será coordenada pelos elementos do DIFC da DAEFMUP.

Artigo 5º - Formato do Congresso
1. O SKY Meeting 2020 decorrerá num modelo híbrido com Sessões Cirúrgicas e
Workshops.
2. As Sessões Cirúrgicas decorrerão em formato digital, com a transmissão via
streaming em plataforma a designar, de intervenções cirúrgicas a decorrer no
Hospital Lusíadas Porto durante os dias 26 a 30 de Outubro.
3. Os w
 orkshops o
 correrão presencialmente nas instalações da FMUP.
4. O programa do Congresso encontra-se disponível nas plataformas de comunicação
do SKY Meeting.
5. A Organização reserva-se ao direito de alterar o programa sem compensação para o
participante e sem aviso prévio.

Artigo 6º - Participação
1. Existem duas modalidades de participação no congresso SKY Meeting: Participação
Free e Participação Premium.
a. A participação na modalidade Free permite o acesso às Sessões Cirúrgicas,
referidas no ponto 2 do artigo 5º;
b. A Participação na modalidade Premium permite o acesso não só às Sessões
Cirúrgicas, mencionadas no ponto 2 do artigo 5º, mas também a participação
em dois w
 orkshops.

Artigo 7º - Participação Modalidade F
 ree
1. A participação na modalidade Free está aberta a qualquer Estudantes de Medicina
inscritos numa escola médica Portuguesa no ano letivo 2020/2021 e Médicos em
Formação Pós-Graduada (Internos de Formação Geral e Específica).
2. Estão disponíveis 320 vagas para participantes e 150 suplentes na modalidade Free.
3. A participação na modalidade Free é gratuita.

Artigo 8º - Participação Modalidade P
 remium

1. A participação na modalidade Premium está disponível exclusivamente para
Estudantes inscritos na FMUP no ano letivo 2020/21.
2. Estão disponíveis 100 vagas para participantes e 75 vagas para suplentes na
modalidade P
 remium.
3. A participação na modalidade Premium tem um custo de 3€.

Artigo 9º - Inscrições
1. As inscrições para o SKY Meeting 2020 abrem dia 19 de Outubro, pelas 21 horas.
2. As inscrições decorrem em dois Formulários Google, um para cada modalidade de
participação descrita no ponto 1 do artigo 6º.
a. Os dois formulários serão disponibilizado no site do congresso
(https://sky.aefmup.pt/)
e
na
página
de
Facebook®
(facebook.com/skymeeting.porto).
3. As inscrições terminam quando estiver preenchida uma das seguintes condições
para cada uma das modalidades:
a. Após dois dias úteis seguintes à abertura das inscrições, às 23h59;
b. Quando o número de inscritos suplentes referido estiver totalizado.

Artigo 10º - Método de Inscrição: Modalidade F
 ree
1. São dados necessários para a inscrição na modalidade F
 ree:
a. Nome completo;
b. Escola Médica que frequenta;
c. Ano curricular;
d. E-mail;
e. Contacto telefónico.
2. Os estudantes inscritos irão receber um e-mail a confirmar a submissão do
formulário e a inscrição na modalidade F
 ree.
a. Este e-mail será enviado até no máximo 24 horas após a submissão do
formulário.

Artigo 11º - Método de Inscrição: Modalidade P
 remium
1. São dados necessários para a inscrição na modalidade P
 remium:
c. Nome completo;
d. Ano curricular;
e. E-mail;
f. Contacto telefónico.
2. Os estudantes inscritos irão receber um e-mail a confirmar a submissão do
formulário e a inscrição na modalidade P
 remium.
a. Este e-mail será enviado até no máximo 24 horas após a submissão do
formulário.

3. Para proceder ao pagamento, os estudantes inscritos deverão proceder ao
pagamento de 3€ por transferência bancária para a conta da AEFMUP (IBAN: PT50
0007 0411 0009 3360 0039 1).
4. Os estudantes inscritos deverão enviar um e-mail com o assunto “Pagamento –
Primeiro e Último Nome” e que em anexo contenha um documento que comprove
serem estudantes da FMUP e um comprovativo de pagamento para
sky.registrations@aefmup.pt até 24 horas após o envio da confirmação de inscrição
no congresso, caso a transferência seja realizado por outrem que não o participante
deverá ser referido no corpo do email.
5. O processo de inscrição apenas será concluído após o pagamento e o envio do
e-mail c
 om o comprovativo do pagamento em anexo.
6. Após o envio do e-mail descrito no ponto 4 do presente artigo, os estudantes
inscritos receberão um e-mail a confirmar a inscrição na modalidade Premium
juntamente com o formulário para a escolha dos w
 orkshops.
a. O formulário deverá ser preenchido até às 21 horas do dia 22 de outubro.
b. Caso o formulário não seja preenchido até ao prazo referido na alínea
anterior, o participante será colocado nos workshops de forma aleatorizada,
de acordo com as vagas ainda disponíveis.
c. A ordem de alocação corresponde à ordem de inscrição na modalidade
premium.
7. Caso o estudante não fique colocado na modalidade Premium será dada a opção de
trocar a modalidade de inscrição para a de participante Free.

Artigo 12º - Desistentes Modalidade P
 remium
1. Caso o participante não envie o comprovativo no prazo indicado no ponto 4 do artigo
11º, será considerado participante desistente, sendo que a sua inscrição será
cancelada e substituída por um suplente.
2. Após o pagamento, os participantes poderão desistir até 2 dias depois do mesmo,
enviando e-mail com o assunto “Desistência_- Primeiro e Último Nome” para
sky@aefmup.pt. Neste caso, os participantes desistentes serão reembolsados.
3. Após o prazo mencionado no ponto anterior, qualquer participante que deseje
cancelar a sua inscrição não será reembolsado.

Artigo 13º - Suplentes Modalidade Premium
1. Em caso de desistência, os suplentes serão contactados por e-mail ou telefone, de
acordo com a ordem de inscrição previamente definida.
2. O suplente ficará alocado aos workshop do participante desistente, caso este já
tenha feito a sua escolha.
3. Caso o participante desistente ainda não tenha sido alocado aos workshops, o
participante suplente tem a oportunidade de enviar as suas preferências para os
workshops em que pretende participar.

4. A data limite de pagamento para os alunos suplentes será até 24 horas após o
contacto mencionado no ponto 1 do presente artigo.

Artigo 14º- Identificação
1. Para a participação nas Sessões Cirúrgicas o participante deverá entrar na
plataforma em conformidade com as indicações que a Organização divulgará..
2. Se o participante não cumprir as indicações referidas, a Organização poderá retirá-lo
da plataforma.

Artigo 15º - Certificação
1. Todos os participantes têm direito a um certificado de participação no congresso.
2. Para efeitos de certificação será necessária a presença em mais de 50% das
Sessões Cirúrgicas, ou seja, pelo menos 3 das 5 sessões.
3. Relativamente à modalidade Premium, serão recolhidas as presenças dos
participantes em todos os Workshops, sendo necessária a presença nos dois
momentos para ter efeito de certificação.
4. No certificado na modalidade Premium constarão os workshops em que o estudante
participou.
5. Para efeitos de obtenção do certificado, é obrigatório que o participante preencha o
Formulário de Avaliação do SKY Meeting 2020.

Artigo 16º- Salvaguardas
1. Em caso da alteração da data, é dada aos estudantes a hipótese de desistência e
reembolso do dinheiro.
2. Em caso de cancelamento definitivo dos workshops, a Organização irá reembolsar
os participantes e converter os participantes Premium e
 m participantes F
 ree.
3. A Organização não pode ser imputada por danos, diretos ou indiretos, resultantes de
cancelamentos ou adiamentos feitos pela Organização ou pelo participante.

Artigo 17º- Gravação de Imagem ou Áudio
1. Não é permitido ao participante utilizar qualquer meio de gravação de imagem ou
áudio para qualquer fim, bem como proceder à sua difusão, sem a autorização
prévia da Organização.
2. A AEFMUP reserva-se o direito de denunciar quaisquer práticas não concordantes
com o ponto 1. às autoridades competentes.

Artigo 18º- Tratamento de Dados

1. À luz do novo Regulamento (EU) 2016/679 do parlamento Europeu e do Conselho –
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) - a participação nesta
atividade pressupõe a recolha e armazenamento, por parte da AEFMUP, de dados
pessoais dos participantes. A recolha destes dados cumpre o propósito de facilitar a
organização e permitir a certificação dos participantes.
2. A AEFMUP, como entidade responsável pelo tratamento de dados, compromete-se a
não partilhar os dados com entidades terceiras/externas.
3. Ao abrigo deste regulamento, os participantes têm o Direito de Acesso, Retificação,
Oposição, Limitação de Tratamento, Portabilidade e Apagamento dos seus dados
pessoais, sendo esses direitos exercíveis mediante contacto eletrónico para
sky@aefmup.pt

Capítulo 3 - Disposições Finais
Artigo 19º- Validade do Regulamento
1. O presente regulamento entra em vigor imediatamente após aprovação pela
DAEFMUP.
2. O presente regulamento é válido até ser aprovado outro para o mesmo efeito pela
DAEFMUP.

Artigo 20º - Aplicação do Regulamento
1. Aplicam-se as mesmas condições, direitos e deveres no acesso e decorrer desta
atividade, de acordo com as normas presentes neste regulamento, a todos
estudantes da FMUP.
2. A participação no Congresso SKY Meeting 2020 implica a aceitação na íntegra deste
regulamento por parte do estudante.

Artigo 21º - Casos Omissos
1. A resolução de casos omissos é da responsabilidade da DAEFMUP.

Contactos:
Beatriz Ribeiro (+351 914628037)
José Figueiredo (+351 933249131)
Leonor Andrade (+351 919475070)
Luís Lindeza (+351 964969399)
Marta Amorim (+351 933956704)

