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COMBATE
À COVID-19



Por todo o país, estudantes do Ensino Superior mobilizam-se para fazer frente às consequências 
sociais da pandemia da Covid-19. Apoio a estudantes, idosos ou sem-abrigo são alguns dos 
exemplos das muitas ações em que participou a comunidade estudantil, durante os últimos 12 
meses. Ao longo das próximas páginas, trazemos-te alguns exemplos.

ESTUDANTES NA 
LINHA DA FRENTE

TRANSFORMA
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No início deste ano letivo, a Universidade do Porto anunciou a criação de uma rede de voluntário 
para ajudar estudantes em isolamento domiciliário. A estudante do primeiro ano, Susana Nunes, 
foi uma das voluntárias que participou e descreve-nos a sua experiência. 

De estudantes 
para estudantes

Tudo começou com um e-mail. “A 
reitoria da Universidade do Porto 
estava a pedir voluntários para levar 
bens a estudantes em isolamento”, 
conta a estudante Susana Nunes, 
de 18 anos. Aluna do primeiro ano 
da licenciatura em Biologia, Susana 
já tinha estabelecido como objetivo 
participar em ações de voluntariado, 
durante a sua passagem pelo Ensino 
Superior. Por essa razão, inscreveu-
-se e, duas semanas depois, estava a 
prestar assistência a um colega. 
A ação de Susana foi inserida na rede 
de voluntários lançada pela Universi-
dade do Porto – “Apoio Domiciliário 
- Covid-19” – que, no momento de 
lançamento, contava com 100 parti-
cipantes. Estes voluntários realizam a 
entrega de refeições, medicação ou 
bens de primeira necessidade, focan-
do-se nos elementos da comunidade 
académica que residam sozinhos (em 
habitações, residências universitárias 
ou outro tipo de alojamento) e que 
estejam em isolamento domiciliário 
imposto pelas autoridades de saúde. 
Susana foi uma das estudantes da Uni-
versidade do Porto a aderir e, durante 
uma semana, em novembro, prestou 
assistência a um colega de residência, 
buscando e entregando refeições, 

em coordenação com os Serviços 
de Ação Social da Universidade do 
Porto (SASUP). Um gesto que, conta 
a estudante, teve impacto no colega: 
“Senti que ficava feliz de me ver. Era 
um contacto social, por mais curto 
que fosse”.  
Para Susana, este apoio é 
especialmente importante, tendo em 
conta o contexto de entrada no ensino 
superior. E a estudante sente mesmo 
que há “um sentido de entreajuda” 
criado durante esta pandemia. 
“Penso que os estudantes ficaram 
sensibilizados para as necessidades 
dos colegas”, explica, realçando que, 
sobretudo na fase de adaptação ao 
ensino superior, o isolamento pode 
tornar-se difícil. “Há uma diferença 
muito grande entre o sonho de entrar 
na universidade e a realidade de estar 
em isolamento”, sublinha.  
Para Susana, a experiência foi “muito 
boa”. “Foi um primeiro passo que 
me fez sentir bem e agora quero 
seguir este caminho, participando 
noutros projetos”, revela, antes de 
explicar o que pretende fazer, em 
específico: “o próximo passo será 
entrar num projeto ligado ao apoio 
aos sem-abrigo”.

Penso que os estudantes 
ficaram sensibilizados 
para as necessidades dos 
colegas. Há uma diferença 
muito grande entre o sonho 
de entrar na universidade 
e a realidade de estar em 
isolamento.

Porto

https://www.up.pt/covid-19/apoio-a-casos-de-isolamento-domiciliario/
https://www.up.pt/covid-19/apoio-a-casos-de-isolamento-domiciliario/
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Os estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa participaram em projetos direcionados 
a vários públicos, durante o último ano. Miguel Ramalho foi um deles e conta-nos tudo sobre as 
várias ações em que se envolveu. 

Em busca de
um bem maior

Quando, em março de 2020, as aulas 
presenciais terminaram e os estágios 
foram “congelados”, Miguel Ramalho 
sentiu que lhe “tiravam o tapete 
debaixo dos pés”. Rapidamente, 
conta o estudante do quarto ano da 
licenciatura em Enfermagem da ESEL, 
procurou projetos de voluntariado em 
fosse possível participar: “As ações que 

realizei ao longo do ano deram-me 
um sentido. Foi a forma que encontrei 
de fazer algo útil e não perder o foco, 
ajudando outras pessoas”. 
A primeira oportunidade surgiu 
através de um e-mail enviado por 
uma das suas professoras, que dava 
a conhecer a iniciativa “AMIgos são 
para as ocasiões”, da Assistência 
Médica Internacional – AMI. O projeto 
procurava voluntários que fizessem 
compras e as entregassem a pessoas 
impossibilitadas de se deslocar, durante 
a pandemia. Durante um mês, Miguel 
realizou este trabalho. “Deixava sempre 
um sorriso por baixo da máscara”, 
conta. 
Ao longo do ano, Miguel participou 
ainda num projeto da Câmara Municipal 
de Cascais que procurava estudantes 
da área da Saúde para prestar apoio 
na realização de testes serológicos. 
“Acabei por encontrar vários colegas 
e estudantes”, conta, acrescentando 
que denotou ainda uma grande 
mobilização da comunidade estudantil 
para participação em ações solidárias 
no Natal, a convite da associação de 
estudantes. 
Por essa razão, Miguel Ramalho sente 
que os estudantes se mobilizaram para 
o combate aos efeitos da Covid-19, ao 
longo dos últimos meses. “O papel dos 
estudantes, durante os últimos meses, 
foi de sacrifício por um bem maior”, 
afirma, acrescentando que “deve ser 

reconhecido à maioria dos 
estudantes o mérito de 
conseguir perceber que este 
ano teria de ser vivido de 
maneira diferente, para bem 
do país e do mundo”. Uma 
descoberta que, acredita, não 
foi exclusiva da comunidade 
estudantil: “As oportunidades 
sempre existiram, mas 
são agora mais visíveis. 
Penso que isso também foi 
importante para ‘acordar’ as 
pessoas para o mundo do 
voluntariado”.

As ações que realizei ao 
longo do ano deram-me 
um sentido. Foi a forma 
que encontrei de fazer algo 
útil e não perder o foco, 
ajudando outras pessoas.

Lisboa

https://ami.org.pt/missao/os-amigos-sao-para-as-ocasioes-deixe-se-estar-em-casa/
https://ami.org.pt/missao/os-amigos-sao-para-as-ocasioes-deixe-se-estar-em-casa/
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O contexto de pandemia levou os estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra a 
prestar cuidados de saúde primários aos sem-abrigo da cidade. Duas participantes contam-nos 
tudo sobre esta ação. 

Um “porto de abrigo” 
para quem mais precisa

Na primeira vez que prestaram apoio 
a pessoas sem-abrigo, no âmbito do 
projeto Saúde Sobre Rodas, Joana 
Rodrigues e Diana Santos perceberam 
a dimensão das necessidades desta 
população. Isto porque, ao chegar ao 
local, encontraram várias pessoas que 
esperavam os seus cuidados. “Foi um 
momento marcante”, conta Joana 
Rodrigues: “Fez-me perceber que 
estávamos a fazer a diferença e quanto 
estas pessoas precisavam de nós”. 
O projeto Saúde Sobre Rodas existe 
há cerca de 10 anos, na Escola Superior 
de Enfermagem de Coimbra, contando 
com a participação de estudantes no 
apoio à população sem-abrigo. Durante 
a pandemia da Covid-19, foi identifica-
do um agravamento do afastamento 
dos sem-abrigo dos cuidados de 
saúde. A partir de outubro, conta 
Diana Santos, os estudantes iniciaram 
a realização consultas de rastreio junto 
desta população, efetuando testes aos 
diabetes, à hipertensão arterial, apoian-
do a gestão de medicação e realizando 
sessões de educação para a Saúde no 
contexto da Covid-19. 
O trabalho no terreno permitiu 
às agora enfermeiras conhecer a 
realidade dos sem-abrigo da cidade 

e as suas necessidades, conta Joana 
Rodrigues: “Houve uma grande ade-
são desta população, que via nestas 
consultas um ‘porto de abrigo’”. 
As consultas eram procuradas não 
apenas por razões de saúde, mas 
também como forma de encontrar 
ajuda e aconselhamento. “Esta expe-
riência mostrou-nos a importância 
do trabalho em rede para responder 
a problemas sociais. É muito impor-
tante ter a possibilidade de enca-
minhamento para instituições que 
possam dar uma resposta integrada”, 
acrescenta Diana Santos.  
No total, o projeto da ESEnfC já apoiou 
cerca de 50 sem-abrigo, sendo que 
este não é um apoio absolutamente 
pontual, ao existirem vários momentos 
de contacto com a mesma pessoa. 
Numa altura em que já terminaram 
o curso, Diana e Joana continuam a 
participar no projeto. “Penso que este 
contexto de pandemia mostrou a 
todos que é necessário olhar mais para 
o que nos rodeia e não fazer de conta 
que não vemos certas situações”, 
destaca Joana Rodrigues, antes de 
concluir: “Esta população precisa de 
apoio e necessitamos de encontrar 
soluções para os seus problemas”. 

Penso que este contexto de 
pandemia mostrou a todos 
que é necessário olhar mais 
para o que nos rodeia e 
não fazer de conta que não 
vemos certas situações.

Joana Rodrigues e Diana Santos 
participam no projeto Saúde Sobre Rodas

A coordenadora do projeto Saúde Sobre Rodas, Marina 
Montezuma, exibe a distinção atribuído pelo Banco Santander

Coimbra

https://www.esenfc.pt/pt/showHighlight/5363
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Inscreve-te
na plataforma
Transforma Portugal
e junta-te ao combate
à Covid-19

transformaportugal.pt TRANSFORMA

http://transformaportugal.pt
https://transformaportugal.pt/
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Um grupo de estudantes do Politécnico de Setúbal acompanha idosos da região de Setúbal 
isolados devido à pandemia da Covid-19. A partilha das histórias de vida foi um dos focos do 
projeto.

Partilhar histórias, 
ligar gerações 

Durante o ano de 2020, Nicole Viviane 
deu vários concertos cujo público se 
resumia a uma única pessoa. Munida 
do seu acordeão, a então estudante 
do Politécnico de Setúbal interpretou 
músicas com ligações à região como 
“Rio Azul”, mas também temas de 
Cante Alentejano, por exemplo. “Fazía-
mos visitas aos idosos, com o devido 
distanciamento, apresentando algumas 
músicas que sabíamos serem impor-
tantes para eles”, conta Nicole, que 
acrescenta: “Muitos ficavam emocio-
nados. Atuar neste registo é especial-
mente gratificante, por saber que vou 
conseguir tocar aquela pessoa”. 
Estas visitas surgiram no âmbito do 
projeto “idoSOS”, durante o qual, 
em 2020, cerca de 20 estudantes do 
Politécnico de Setúbal fizeram con-
tactos com idosos impossibilitados 
de frequentar centros de dia, devido 
à pandemia de Covid-19. Devido ao 
sucesso da iniciativa, o projeto idoSOS 
continuou no presente ano letivo, ex-
plica a estudante Patrícia Alves, sendo 
que, no total, já foram contactados 
cerca de 35 idosos de dois centros de 
dia: “Este é um projeto muito impor-
tante para nós. É uma experiência 
única. Criam-se ligações maravilhosas 
e adquirimos experiência que nos 

pode ajudar no futuro”.
Foi depois da proposta da Associação 
de Solidariedade Social da Freguesia 
de Gâmbia - Pontes - Alto da Guerra 
que o Politécnico de Setúbal e os seus 
estudantes abraçaram este projeto, 
sendo que nele  participam alunos 
de dois cursos de licenciatura do IPS, 
com objetivos complementares. Por 
um lado, os estudantes de Animação 
e Intervenção Sociocultural têm como 
objetivo perceber como os idosos 
estão a passar os seus dias e saber 
mais sobre a sua história de vida. Já os 
estudantes de Fisioterapia procuram 
trabalhar a parte motora, incentivando 
à realização de exercícios físicos ligei-
ros e promovendo um isolamento ativo. 
A experiência marcou Nicole que, 
entretanto, depois de terminada a 
licenciatura, continua a colaborar no 
projeto. O contacto com este público, 
sublinha, “é inspirador”. “Por vezes, 
pensamos que passamos por coisas 
difíceis, mas conheci histórias de pes-
soas que trabalharam muito, durante 
toda a vida, e não tiveram oportuni-
dade de estudar, por exemplo”, conta, 
antes de concluir: “Acho que é muito 
importante que os jovens se liguem 
às pessoas de gerações mais antigas. 
Temos muito a aprender com elas”.         

Este é um projeto muito 
importante para nós. É 
uma experiência única. 
Criam-se ligações 
maravilhosas e adquirimos 
experiência que nos pode 
ajudar no futuro.

Patrícia Alves é uma das estudantes que 
participa no projeto idoSOS

Setúbal

https://www.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=7779


17 | Forum Estudante | jan+fev’21 /Saberes

Em Viana do Castelo, um conjunto de estudantes criou um projeto inovador a partir de uma 
ideia com base num costume antigo – conversar à janela. A iniciativa “Janelas Convida” ganhou 
dimensão e já foi premiada.   

Uma janela de
solidariedade 

“Vai à janela e convida os teus vizinhos 
mais velhos para uma conversa”. Foi 
este o desafio lançado por 90 estu-
dantes da licenciatura em Educação 
Social Gerontológica e do mestrado em 
Gerontologia Social, da Escola Superior 
de Educação do Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo. O projeto Janelas 
ConVIDA nasceu para assinalar o dia 
do Gerontólogo, mas acabou por ser 
abraçado pela Associação Nacional de 
Gerontologia, e por outras instituições 
com cursos na área da gerontologia so-
cial, como os politécnicos de Bragança, 
Porto e Coimbra.                                                                                                         
A estudante Mariana Martins foi uma 
das alunas fundadoras deste projeto 
e explica que a ideia surgiu durante o 
primeiro confinamento: “Começámos a 
pensar sobre alguma forma de ajudar 
os idosos. Sabíamos que o isolamento 
desta população é já um problema e o 
contexto da pandemia iria agravar esta 
situação”. 
A ideia surgiu na altura em que os 
portugueses se manifestavam diaria-
mente à janela, batendo palmas em 
homenagem aos profissionais de saúde. 
Por outro lado, explica Mariana, “uma 
vez que a maioria dos estudantes é de 
localidades pequenas, a comunicação 
à janela era já uma realidade para mui-
tos”. Esta solução, acrescenta, permitia 
acompanhar a situação dos idosos, 
avaliando essas suas necessidades e 

tentando responder às mesmas. 
Para a estudante, o projeto teve um 
impacto também na sua comunidade. 
“Sinto que houve uma aproximação 
aos meus vizinhos, ao conhecê-los 
melhor”, conta, revelando que o 
hábito de “ter uma pequena conversa 
à janela” ficou até aos dias de hoje. Por 
outro lado, foi também gratificante ver 
o projeto crescer, com as ajudas das 
redes sociais, e ser implementado nou-
tras localidades: “chegámos a receber 
uma foto de um senhor na Alemanha 
que decidiu participar”.

O projeto venceu a primeira fase do 
Prémio Santander Universitário UNI-
-COVID-19. Graças a esta distinção, 
conta Mariana, foi possível integrar uma 
segunda fase de ação que está focada 
em apoiar cerca de 650 idosos que 
vivem sozinhos ou com outros idosos, 
nas três freguesias do Centro Histórico 
de Viana. “Os estudantes do IPVC con-
tinuam a prestar apoio e passou a ser 
possível focar também a vertente de 
apoio domiciliário, complementando a 
nossa ação”, conclui. 

Começámos a pensar 
sobre alguma forma 
de ajudar os idosos. 
Sabíamos que o isolamento 
desta população é já um 
problema e o contexto da 
pandemia iria agravar esta 
situação.

Mariana Martins é uma das estudantes 
fundadoras do projeto Janelas Convida

Viana do Castelo

https://www.forum.pt/noticias/estudantes-do-ipvc-deixam-desafio-conversar-a-janela-com-idosos
https://www.forum.pt/noticias/estudantes-do-ipvc-deixam-desafio-conversar-a-janela-com-idosos
https://forum.pt/estudantes/janelas-convida-projeto-de-estudantes-do-ipvc-distinguido
https://forum.pt/estudantes/janelas-convida-projeto-de-estudantes-do-ipvc-distinguido
https://forum.pt/estudantes/janelas-convida-projeto-de-estudantes-do-ipvc-distinguido
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Um grupo de estudantes da Universidade de Aveiro procurou “inspirar e revitalizar” os 
portugueses, oferecendo flores que iriam murchar a profissionais de saúde, durante a primeira 
vaga da Covid-19. 

Oferecer flores
para espalhar vida 

“O vírus está a espalhar-se”, expli-
cava em abril à FORUM o estudante 
Franscisco Cardoso: “Nós queremos 
espalhar vida!”. Foi esse o mote esco-
lhido pelo grupo de sete estudantes da 
Universidade de Aveiro que fundaram 
o projeto _comvida. “Decidimos criar a 
iniciativa com dois objetivos”, con-
tava então o estudante de mestrado 
em Engenharia e Design de Produto: 
“divulgar iniciativas positivas, nesta 
altura desafiante, e realizar as nossas 
próprias ações”. 
A primeira ação realizou-se a 7 de 
abril: a entrega de 1000 estrelícias no 
Centro Hospitalar Baixo Vouga, em 
Aveiro. “Soubemos, através de uma 
notícia na televisão, que havia flores 
que acabavam por murchar, por não 
serem vendidas”, recordava Francisco 
Cardoso. A partir daí, o grupo _comvi-
da contactou os produtores, de forma 
a fazer a entrega aos profissionais de 
saúde. 
Depois do sucesso deste primeiro mo-
mento, seguiram-se outras três ações, 
durante o mês seguinte – no Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (Vila Real, Lamego e Chaves), 

no Hospital de São João (Porto) e 
no Centro Hospitalar Lisboa Norte. 
No total, mais de 5000 flores foram 
entregues aos profissionais de saúde 
que combatem, na linha da frente, a 
pandemia da Covid-19. 
Esta equipa de estudantes da Universi-
dade de Aveiro era formada por alunos 
de diferentes cursos, tendo em comum 
a frequência da unidades curricula-
res Design para a Inovação Social e 
Design Social em Gerontologia. “Uma 
mensagem que queremos transmitir 
é ‘não deixe nunca de dizer obrigada 
a quem merece, um simples gesto faz 
a diferença’”, explica o grupo, na sua 
página de Facebook.        

No total, mais de 5000 
flores foram entregues 
aos profissionais de saúde 
que combatem, na linha 
da frente, a pandemia da 
Covid-19.

Aveiro

https://forum.pt/estudantes/todos-comvida-estudantes-ofereceram-flores-a-profissionais-de-saude
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Ao longo do ano letivo, através do núcleo de voluntariado da Católica Porto (CASO), os estudantes 
desta instituição de ensino superior prestaram apoio a diverso públicos. O estudante Miguel 
Moura fala-nos das diferenças sentidas com a chegada da pandemia da Covid-19. 

Fazer a diferença,
caso a caso 

O gosto de Miguel Moura pelo volun-
tariado já vem dos seus tempos no 
ensino secundário. Chegado ao Ensino 
Superior, rapidamente procurou novas 
oportunidades nessa área. Foi assim 
que chegou ao núcleo de voluntariado 
da Católica Porto (CASO). Depois de 
um primeiro momento de formação, 
em que lhe deram a conhecer as várias 
possibilidades, Miguel começou o seu 
trabalho de voluntário, tendo partici-
pado, ao longo dos últimos anos, em 
várias ações na cidade do Porto. 
Ao longo do último ano, a pandemia 
da Covid-19 trouxe um reforço da 
participação estudantil, conta Miguel. 
“Houve uma adesão enorme, por parte 
dos estudantes”, conta, recordando 
o momento de formação que abriu o 
presente ano letivo e onde foi possível 
encontrar muitas caras novas. “O 
contexto que vivemos levou a um 
reforço da solidariedade e do desejo 
de ajudar. É isso que vejo nos estudan-
tes”, acrescenta. 
A partir da sua experiência no terreno, 
Miguel garante que esta ajuda é ne-
cessária como nunca. Um dos projetos 
em que os estudantes da Católica 
Porto podem participar é a “Porta 
Solidária” – uma iniciativa que, há mais 

de dez anos, serve refeições a pessoas 
necessitadas. Antes da pandemia, re-
vela Miguel Moura, eram servidas 150 a 
200 refeições diárias. Atualmente, esse 
mesmo valor ultrapassa as 500 por 
dia. “Foi um momento marcante para 
mim”, destaca o estudante: “Fez-me 
perceber a dimensão das dificuldades 
causadas pela pandemia da Covid-19”. 
Através da CASO, os estudantes têm 
levado a cabo várias ações de com-
bate a essas mesmas consequências, 
garante Miguel. Dar explicações por 
Zoom a estudantes do ensino básico e 
secundário é um dos exemplos desta-
cados, bem como o apoio prestado a 
idosos, nomeadamente em situações 
de isolamento. Através desta experiên-
cia, há muito para ganhar, conclui o 
estudante: “No terreno, ganham uma 
coisa fundamental – a capacidade de 
empatia, de compreender o outro e as 
diferentes realidades que existem”.             

O contexto que vivemos 
levou a um reforço da 
solidariedade e do desejo 
de ajudar. É isso que vejo 
nos estudantes.

O estudante Miguel Moura participou em 
várias ações de voluntariado, durante os 
últimos meses

Porto

https://www.udip.porto.ucp.pt/pt/caso
https://www.udip.porto.ucp.pt/pt/caso
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Ajudar os estudantes a fazer

A Forum Estudante e o Movimento Transforma Brasil lançaram a plataforma 
Transforma Portugal. Projeto vai apoiar e divulgar iniciativas de estudantes que 
respondam à pandemia da Covid-19, nas áreas do voluntariado e intervenção cívica.

a diferença
TRANSFORMA

https://transformaportugal.pt/
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TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL

Uma Iniciativa Apoio institucional Outros apoios

Ao longo dos últimos meses, os 
estudantes de ensino superior têm 
demonstrado a sua proatividade 
no combate às dificuldades 
resultantes do contexto de Covid-19. 
O fabrico de material de proteção, 
o acompanhamento de idosos 
isolados ou a angariação de material 
tecnológico para estudantes 
necessitados são apenas alguns dos 

exemplos que se registaram em várias 
zonas do país.  
Com o objetivo de promover e apoiar 
esta inovação social dos estudantes do 
ensino superior na resposta à pande-
mia da Covid-19, a Forum Estudante e o 
Movimento Transforma Brasil inaugura-
ram a plataforma Transforma Portugal. 
Desta forma, todos os estudantes de 
ensino superior que promovam ações 
solidárias de apoio à comunidade (no 
quadro das consequências da Covid-19) 
poderão candidatar-se a obter finan-
ciamento e a divulgar as suas ações. 
Para tal, os estudantes devem 
inscrever-se na plataforma Transforma 

Portugal, apresentando uma proposta 
de ação junto da comunidade que 
poderá focar-se na sensibilização para 
a redução de contágios, no apoio a 
estudantes em situação de confina-
mento, na resposta a necessidades da 
comunidade que resultem da pandemia 
ou ainda no âmbito da saúde mental. 
Para apresentar uma proposta, é 
necessário criar uma equipa de, pelo 
menos, 3 estudantes de instituições 
de ensino superior, detalhando a 
proposta de ação – o que vai ser feito, 
onde e quando será realizado, como 
será efetuada a ação e qual o público-
-alvo. As inscrições já se encontram 
abertas, sendo que podes acompanhar 
as novidades nas redes sociais do 
Movimento Transforma Portugal e em 
forum.pt.  
O projeto Transforma Portugal conta 
ainda com a parceria de associações, 
núcleos e federações de estudantes 
de todo o país que, em conjunto com 
a Forum Estudante, vão avaliar as 
candidaturas efetuadas. Cada associa-
ção avaliará projetos correspondentes 
ao território onde se realizará a ação, 
certificando, assim, o impacto positivo 
da ação proposta na comunidade. 
 
Responder às necessidades
Através desta iniciativa, destaca a 
organização do Transforma Portugal, 
será possível criar “um encontro entre 
necessidades e disponibilidades”, ao 
agregar as iniciativas de voluntariado 
e intervenção cívica já existentes no 
universo das Instituições de Ensino 
Superior. Por outro lado, existe ainda 
uma dimensão de apoio direto, com o 

microfinanciamento para suporte das 
despesas associadas às ações. 
Desta forma, acrescentam, será possível 
contribuir, a nível local, para o combate 
às consequências da pandemia da 
Covid-19, seja através de “projetos de 
sensibilização dos seus pares para 
proteção da saúde pública” ou “ações 
solidárias de apoio à comunidade no 
quadro das consequências da Covid-19”. 
Os estudantes serão, por isso, o motor 
deste movimento, fazendo a diferença 
no terreno. 

A plataforma Transforma Portugal é 
uma iniciativa da Forum Estudante e 
do Movimento Transforma Brasil, sendo 
promovida também pelas instituições 
de ensino superior e as associações, 
federações ou núcleos de estudantes 
aderentes. Conta ainda com o apoio do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior, através da Direção-Geral 
do Ensino Superior, e da iniciativa 
pública Portugal Inovação Social, bem 
como outras instituições públicas e 
privadas aderentes.         

Plataforma Transforma 
Portugal vai apoiar 
estudantes a realizar ações 
solidárias de resposta à 
pandemia.

As candidaturas estão 
abertas, sendo realizadas 
online, por equipas 
constituídas por, pelo 
menos, três estudantes de 
ensino superior.

https://transformaportugal.pt/
https://transformaportugal.pt/
https://www.facebook.com/transforma.portugal/
https://www.facebook.com/transforma.portugal/
http://forum.pt/
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