
  Escola Inclusiva IPVC 

Promotor(es) no IPVC Descrição Parceiro(s) Data Hiperligação a noticia/outras referências de divulgação 

FA-IPVC 
Colaboração na entrega dos cabazes solidários para os alunos 
carenciados do IPVC; (50 cabazes entregues) 

Todas as AE’s, Hinoportuna, 
CSA-IPVC, IPVC , SAS-IPVC, 
Escola Inclusiva, INPEC+ 

21 e 22 - 01-
2021 

https://www.facebook.com/ipvc.oficial/posts/3872516882810817/ 

SAS-IPVC 
Organização de Jantar de Natal para os alunos deslocados (2º 
ano desta ação) 

  24/12/2020 
(contacto presencial/email para alunos) 

SAS-IPVC Cedência diária de refeições à Refood; REFOOD todo o ano   Protocolo/contactos de representantes 

SC-IPVC 
Recolha de Alimentos (associado a Festa de Natal) 

Banco Alimentar Viana 
Castelo dez. 2020 

Contacto presencial, email a colaboradores dos SC a incentivar 
participação 

AE-ESCE 

"Maior Rally Solidário do Mundo entre Estudantes 
Universitários", 2 alunos da ESCE decidiram se inscrever numa 
aventura solidária. Criou-se  um momento solidário na ESCE de 
forma a conseguir Materiais para que juntos todos fizéssemos a 
diferença em Marrocos. 

 
15/01 a 
11/02/2020 

https://www.instagram.com/p/B7OWjpZgyKq/ 
https://www.facebook.com/aeesceipvc/photos/a.3661764467849
89/2522168414519104/ 

AE ESCE Recolha de roupa e alimentos  Loja Social Valença dez. 2020 
https://www.facebook.com/aeesceipvc/photos/a.1451370771598
879/3437590766310193/  

Ecoescola 
ESA/alunos/docentes/fu
ncionários 

“Campanha Geração Depositrão" para  recolha de resíduos de 
Equipamentos Elétricos e  Eletrónicos (“REEE”) e pilhas e 
acumuladores (“RP&A”) 

ABAE /ERP Portugal, entidade 
gestora de resíduos 

2018-2020 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=231427141
8641751&id=993067507428822&__tn__=-R 

Ecoescola 
ESA/alunos/docentes/fu
ncionários 

Campanha de sensibilização junto da comunidade educativa 
para juntar tampinhas - AAPEL 

AAPEL 2018-2020 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264313504
9088718&id=993067507428822&__tn__=-R  

Ecoescola 
ESA/alunos/docentes/fu
ncionários 

Plantação simbólica de árvore oferecida pelo ICNF - clone do 
Freixo D. Duarte d’Armas, situado em Freixo de Espada à Cinta 

ICNF 
10 Janeiro de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264317816
9084406&id=993067507428822&__tn__=-R  



IAAS-ESA/Eco-Escola-
ESA/Alunos e docentes 

Recolha de roupa "Dar uma nova vida a roupas que não 
usamos". 

varias IPSS de Ponte de Lima 
março- 
setembro 2020 

https://www.facebook.com/IAASPONTELIMA/posts/26139018522
13112 

Eco-Escola ESA 

Participação na EWWR - Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos, com Campanha de recolha de vestuário e Brinquedos 
para doação a instituição de solidariedade social 

EWWR;PSS de Ponte de Lima nov/20 

https://ewwr.eu/.../campanha-de-angariacao-de-roupas-e.../;  
https://scontent.flis7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/126076119_3435877019814513_6556452262699107569_n.jpg?
_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ezVJaY0X-
0cAX_eQDzB&_nc_ht=scontent.flis7-
1.fna&oh=496cd83e1902ea01b173d916858638a8&oe=5FF86C57  

AE-ESA 
Hoje por eles, amanhã por nós. Campanha de recolha de bens 
alimentares para o Banco Alimentar Contra a Fome.  Banco Alimentar dez/20 https://www.facebook.com/assestudantesesa/  

Tuna da ESA (TESA) Atuações da tuna em lares de idosos (no exterior) 
Lares de Idosos de Ponte de 
Lima dez/20  Contacto direto entre Escola e entidades 

AE-ESDL e INPEC+ recolha de alimentos e roupa APPACDM dez/20  Contacto direto entre Escola e entidade 
ESDL-alunos Mestrado 
em Atividades de Fitness 

Combate ao sedentarismo – Treino ao Domicilio-  
aulas de ginástica online para a comunidade interna e externa 

 
março http://www.ipvc.pt/node/7848?id=2264  

ESE-licenciatura e 
mestrado de 
Gerontologia 

Janelas ConVIDA iniciativa de proximidade e suporte a idosos, 
particularmente no atual contexto de pandemia Covid-19.  
(Prémio Santander UNI-COVID19) 

união de freg. de meadela, 
santa maria maior e 
monserrate; lar santa teresa, 
lar da caridade, centro social e 
cultural de darque, santa casa 
da Misericórdia e Associação 
de reformados de viana do 
castelo 

desde abril 
2020 (em 
curso) 

http://www.altominho.tv/site/2020/03/24/estudantes-de-viana-
lancam-iniciativa-para-apoiar-idosos-que-estao-sozinhos-ou-
isolados/   http://www.ipvc.pt/node/7848?id=2268  

ESE-Estudantes de 
licenciatura e mestrado 
de Gerontologia 

projeto de intervenção “Receitas com Vida”-reforçar as relações 
familiares para fazer face ao confinamento social causado pela 
pandemia de covid-19 

 Maio 2020 https://radioaltominho.sapo.pt/noticias/estudantes-do-ipvc-
lancam-projeto-de-intervencao-receitas-com-vida/  

ESE IPVC Festa Solidária realizada, onde foram oferecidos bens 
essenciais, presentes e um lanche às crianças 

Berço de Nossa Senhora de 
Fátima Viana do Castelo 

17/12/2020  

AE-ESS 
O Natal Solidário foi uma campanha realizada. De recolha 
monetária juntos dos estudantes da ESS, para posteriormente 
distribuir cabazes por famílias carenciadas. 

GAF; Direção-ESS; CP; Projeto 
INPEC+ 

01 a 
18/12/2020 

https://www.instagram.com/p/CI8oNpGqU3t/?igshid=3lfawgwr79
hx 

Alunos ESS-IPVC (CTESP 
Termalismo e Bem-
Estar) 

Sessões de relaxamento online  (voluntariado e ApS)   
https://www.facebook.com/ess.ipvc.pt/videos/271531040548550/ 
https://www.facebook.com/ess.ipvc.pt/videos/661501647969748/ 
 

Docentes ESTG e da ESS 
Desenvolvimento de ventiladores para os pacientes Covid 19; 
Utilização de materiais e componentes de baixo-custo, uso 
generalizado e acessíveis, para Unidade Manual de Respiração 

Universidade estadual 
Paulista; Iberdata; Feira Natal 
Solidária (ESTG): CMVC, 

08/04/2020 
https://ominho.pt/politecnico-de-viana-do-castelo-desenvolve-
prototipo-de-



Artificial (AMBU) e monitorização de parâmetros clínicos, O 
primeiro protótipo e prova de conceito experimental 
recorrendo a um simulador humano foram já realizados com 
sucesso. Neste momento, o grupo encontra-se a melhorar e 
afinar a solução desenvolvida, bem como a preparar testes mais 
rigorosos  

APPACDM, Casa Rapazes, Lar 
Santa Teresa, Berço, Casulo, 
Banco Voluntariado Local  

ventilador/?fbclid=IwAR2R8vCrawGorCRDccqUboTP7oKEK0V2xeGv
7mKELVUQDaXKKP4BhRwuPwc 

EIN-ESTG 
|Colaboradores, AE-
ESTG, As. Gestão, 
Núcleos Turismo, 
Design, Computação 
Gráfica e Multimédia  Feira de Natal Solidária  

CMVC, APPACDM, Casa 
Rapazes, Lar Santa Teresa, 
Berço, casulo, Banco 11/dez/20 

https://www.facebook.com/escola.inclusiva.estg/ 

ESTG-Docente 
Informática 

Curso gratuito “ Curso online de introdução à programação com 
Android 

 02/04/2020 https://www.facebook.com/escola.inclusiva.estg/  

ESTG-Curso Design do 
Produto 

Estudantes de DP oferecem bens ao Banco Alimentar Banco Alimentar 07/mai/20 http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/estg/estg_noticias/2020/e
stg_dp_oferece_bens_ba 

ESTG – alunos e docente 
de Engenharia 
Mecatrónica 

Grupo de Voluntários para fabricação de Equipamentos de 
Proteção Individual no âmbito da COVID-19 mascaras e 
(viseiras…) 

Centro Paroquial e Social 
Grade; Polícia Marítima Viana 
Castelo; Hospital de Santa 
Luzia; 
Centro Social e Paroquial 
Deão; 
Centro Social e Paroquial Vila 
Franca; 
Associação de Paralisia 
Cerebral de Viana do Castelo. 

12/04/2020 

 https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2020-04-12-covid-19-
estudantes-e-docentes-do-politecnico-de-viana-do-castelo-
produzem-
viseiras/?fbclid=IwAR0Hfnlai4sptV6BLau2A03rozQrMUaRyolIHfMs
V_Y6V4TiVqZ1MAt0A5Y  
https://ominho.pt/alunos-do-politecnico-de-viana-produzem-e-
oferecem-viseiras-a-instituicoes-do-
distrito/?fbclid=IwAR3WIcf2C6TpY65dHOJtwOgCaLo2hw-
RaNeMAJ7GVA6aHbzSShtyVTdN83w  

Escola Inclusiva ESTG 
|Colaboradores|  
Associação Estudantes 
ESTG  | Associação 
Gestão | Núcleo 
Turismo, Nucelo Design, 
Nucleo Computação 
Gráfica e Multimédia Recolha bens alimentares e de higiene  

Cáritas Diocesana de Viana do 
Castelo, Centro Local Apoio à 
Integração Migrantes 
(CLAIM), Associação Vila 
Animal de Viana  08/01/2020 

https://www.facebook.com/escola.inclusiva.estg/ 

 

 



Outras Iniciativas de cooperação com Comunidade- Responsabilidade Social em Tempo de COVID-19, em 2020. 

Descrição Parceiro(s) Hiperligação a noticia/outras referências de divulgação 

IPVC foi criada uma COMISSÃO DE MONITORIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO COVID-19 (DESPACHO-IPVC-
P-13/2020), um email (covid19@ipvc.pt) e de um subportal específico  

http://covid19.ipvc.pt/ 
https://www.facebook.com/ipvc.oficial/photos/a.352026368193237/2987430411319473/?typ
e=3&theater  

Disponibilização de instalações à ULSAM  para Drive-Thru na ESS-IPVC , tornando-se este o 1´º 
centro de diagnóstico móvel do distrito, destinado à recolha de exames para a COVID-19 () 

Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho (ULSAM),  

https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/03/31/covid-19-centro-drive-thru-no-alto-minho/ 
https://www.saudemais.tv/noticia/12125-covid-19-centro-de-rastreio-em-viana-do-castelo-
fez-mais-de-500-testes-em-nove-dias 
https://www.saudemais.tv/noticia/9788-covid-19-60-testes-no-primeiro-dia-do-centro-de-
rastreio-de-viana-do-castelo 

O IPVC através da sua Unidade de Microbiologia Aplicada está a dar apoio a testes COVID deste 
a inativação das amostras à identificação do vírus ARS-Norte e ULSAM 

https://observador.pt/2020/04/26/politecnico-de-viana-do-castelo-vai-realizar-testes-de-
despistagem-a-covid-19/?fbclid=IwAR0SV3QPQJk1asXFihJ5FLRCGhdzK4XbDkBuNqGXAvYZS-
mNI2GVjw1985E 
https://www.saudemais.tv/noticia/16636-covid-19-politecnico-de-viana-do-castelo-realiza-
testes-de-despistagem 
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/coronavirus-politecnico-de-viana-do-castelo-realiza-
testes-de-despistagem 

Colaboração do IPVC para acompanhamento da preparação de produtos de desinfeção e 
colaboração na formação dos operadores 

Proteção civil municipal de 
Viana 

Contacto entre Presidente IPVC e entidade  e transmissão a Direções de Unidades IPVC 

1 Residência dos SAS-IPVC de portas abertas para profissionais de Saúde  
 ULSAM e ARS-Norte 

Contacto entre Presidente IPVC e entidade  e transmissão Administrador SAS-IPVC 

IPVC mantém 1 Residência e  refeitório aberto em Viana do Castelo, onde ficaram concentrados 
os estudantes que não regressaram às suas residências, incluindo Internacionais e Erasmus  

Contacto de SAS com alunos 

Disponibilização de equipamento informático aos estudantes  
Contacto entre alunos e Coordenadores de Curso, Diretores de Escola e SAS (registo de pedido 
e cedência) 

Criada uma Bolsa de Voluntários COVID-19 aberta a toda a comunidade IPVC, apelando aos que 
estejam disponíveis para ajudar durante a pandemia se inscrevam na Bolsas CMVC, CIM, ARS 

http://www.ipvc.pt/node/7848?id=2270 
 

SAS-IPVC:Dádiva sangue (Jan. e fev)   

 


