
Núcleo de Internos da APU (NIAPU) 
 

Estatutos 
 

O Núcleo de Internos de Urologia da Associação Portuguesa de Urologia (NIAPU) é um orgão 
da Associação Portuguesa de Urologia (APU) e que representa os Internos de Urologia 
portugueses (IU). 
 

 
A - Missão 
 

1. Promover a interligação entre os IU e a Direcção da APU, com vista a fomentar uma 
participação mais activa destes nas actividades da APU. 

2. Representar os interesses formativos e profissionais dos IU perante a Direcção da 
APU, bem como perante os principais interlocutores nacionais e internacionais com 
responsabilidades nesta matéria. 

3. Contribuir activamente para a melhoria das condições de formação dos IU. 
4. Organizar e manter actualizada uma base de dados do IU. 
5. Divulgar informação de interesse científico, formativo e social para a comunidade de 

IU. 
6. Estabelecer parcerias com instituições congéneres no plano internacional, cujo trabalho 

resulte em actividades de interesse científico, formativo e social para os IU. 
7. Contribuir para dignificar a prática e a comunidade urológicas portuguesas a nível 

nacional e internacional. 

 

B - Constituição 
 

 O NIAPU é constituído por uma Direcção, composta por cinco (5) membros: 
Presidente, Secretário e três (3) Vogais. Estes são obrigatoriamente internos de 
Urologia a fazer formação em Portugal e inscritos na APU à data da sua eleição. A 
proveniência destes elementos, em termos de local de formação, deve assegurar a 
maior representatividade possível das diferentes áreas geográficas do país. 

 
 
C - Mandato e eleição 
 

 A Direcção do NIAPU é eleita a cada 2 anos, desejavelmente de forma intercalada com 
as eleições da Direcção da APU. 

 A eleição dos 5 elementos da Direcção é feita colectivamente, organizados em listas 
candidatas independentes. Deverá ser indicado que elementos assumirão que funções 
em caso de vitória. 

 A eleição decorre no período e local do principal evento científico da APU do ano em 
causa 

 A eleição ocorre por maioria simples. 

 Podem votar nas listas candidatadas os internos de Urologia a fazer formação em 
Portugal e inscritos na APU. 

 É da responsabilidade da equipa do NIAPU em funções a abertura de uma fase de 
apresentação de listas candidatas, pelo menos dois meses antes do final do seu 
mandato. 

 Se um dos elementos do Secretariado do NIAPU terminar oficialmente a sua formação 
específica durante o seu mandato, deverá assegurar o exercício das suas funções até 
nova eleição nas condições supra. 

 
 
 



D - Competências 
 
São competências da Direcção: 
 

1. Apresentar e divulgar um Programa de Actividades para o seu mandato, em 
conformidade com o projecto apresentado durante a candidatura 

2. Dinamizar e administrar a actividade do NIAPU, de acordo com a sua missão. 
3. Representar os IU nos organismos nacionais e internacionais que tal solicitação 

enderecem à APU ou ao próprio NIAPU. Esta representação poderá estar igualmente a 
cargo de outro interno de Urologia nomeado pela Direcção. 

4. Criar conteúdos e gerir e os canais de comunicação referidos na Secção 
“Comunicação Externa” 

5. Manter uma base de dados dos IU actualizada, em que conste, pelo menos, o nome, 
fase e local de formação e contactos dos mesmos. 

 

E - Funcionamento: 
 

 A Direcção do NIAPU reúne-se presencialmente de forma ordinária duas vezes por 
ano, e de forma extraordinária quando assim se justificar. Para parte ou totalidade de 
uma determinada reunião poderão pontualmente ser convidados elementos externos 
cujo contributo seja importante para as matérias em discussão. 

 Para os assuntos a tratar entre as reuniões, devem ser privilegiados os meios 
electrónicos de comunicação. 

 A Direcção está ainda representada nas reuniões agendadas com entidades 
responsáveis de acordo com a organização estabelecida pela equipa. 

 As despesas de funcionamento da Direcção do NIAPU são suportadas pela APU, 
seguindo as regras em vigor naquela associação. 

 

F - Comunicação externa 
 
Com vista a facilitar a comunicação com os IU e com a comunidade urológica em geral, o 
NIAPU garantirá a presença de conteúdos relacionados com o NIAPU e com a sua missão, nos 
seguintes espaços, cedidos pela Direcção da APU: 

 um espaço na Revista de divulgação da APU (Urologia Actual). 

 uma área específica dentro do site da APU. 

 um período no programa do principal evento científico anual da APU, nos moldes a 
acordar anualmente com a respectiva Comissão de Organização do evento. 

 Estará ainda disponível um endereço de correio electrónico para contacto dos IU com o 

NIAPU (internosdeurologia@gmail.com) 
 

mailto:internosdeurologia@gmail.com

