Informação de Agenda
13 de janeiro de 2021

A iniciativa TRANSFORMA PORTUGAL é apresentada esta quinta-feira, dia 14 de janeiro,
pelas 14h30, com transmissão online, e que conta com a intervenção do Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.
Trata-se de uma iniciativa cujo objetivo é mobilizar e estimular os estudantes do ensino
superior para o voluntariado e envolvimento cívico através de iniciativas de colaboração
entre as instituições de ensino superior e a sociedade.
Coordenada pela Fórum Estudante, em parceria com o Transforma Brasil, e com o apoio do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Ministério da Educação e do Ministério
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem como da Fundação la Caixa e da Missão
Continente, a iniciativa já lançou um projeto piloto na Universidade de Coimbra que, numa
primeira fase, prevê a concretização de 500 projetos de desenvolvimento de ofertas de
voluntariado por parte dos estudantes complementando dessa forma o currículo académico
com soft skills, diversificando e enriquecendo percursos que irão constar de um sistema de
certificação social implementado para o efeito, além de contribuírem ao mesmo tempo para
o desenvolvimento e apoio social.
A iniciativa funcionará num sistema de plataforma nacional da qual constarão associações e
iniciativas que necessitam de apoio e estudantes que estão disponíveis para ajudar, bem
como a contabilização pública do número de horas de trabalho voluntário, sendo constituído
desta forma o primeiro barómetro de trabalho voluntário universitário na Europa.

Programa:
Apresentação do projeto:
Rui Marques e Félix Edgar (Fórum Estudante);
Fábio Silva (Transforma Brasil): A colaboração com o Brasil;
Cristina Albuquerque (Vice-Reitora da Universidade de Coimbra): A experiência piloto do UC
Transforma;
José Amaral (Fundação la Caixa): O apoio da sociedade civil.
Intervenções:
João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Miguel Cabrita, Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional
Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

