
�EM SOLIDÁRIO 

 

O NEM/AAC assume-se como legítimo representante dos 1800 alunos da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, sendo parte integrante da secular 

Academia Coimbrã onde também se cresce como cidadão atento e empenhado. 

Com a finalidade de contribuir para uma sociedade mais justa e solidária, o 

NEM/AAC propõe-se desenvolver o projecto NEM SOCIAL, contando para isso com a 

TFMUC e a TMUC, parceiros permanentes e indispensáveis que serão apoio e parte 

integrante desta aposta. 

O projecto NEM SOCIAL pretende agir, sensibilizar consciências e 

complementar a formação dos estudantes, reforçando atitudes humanistas e gestos 

solidários, dedicados e gratuitos, procurando promover o espírito de voluntariado, 

entreajuda e abertura à comunidade.  

Dentro desta iniciativa serão tomadas atitudes e promovidas várias actividades 

de intervenção directa na sociedade que certamente nos trarão experiências que 

aprofundam o modo de olharmos o mundo. 

O projecto NEM Social é um projecto transversal que irá envolver todo o 

NEM/AAC. Neste sentido, estabelecemos desde já que todas as actividades de cariz 

científico e formativo, sejam workshops, tertúlias ou outros, inteiramente gratuitas para 

todos os bolseiros da nossa faculdade. Para que não haja dúvidas, todas as actividades 

que estejam integradas no Projecto NEM SOCIAL terão no cartaz o logótipo deste 

projecto. 

Numa perspectiva social de apoio a grupos menos favorecidos e fragilizados 

pretendemos organizar uma série de actividades para e com estes grupos. É sem dúvida 

importante melhorar a qualidade de vida destas pessoas seja com distribuição de 

alimentos, roupas ou medicamentos, mas também é essencial ir até junto delas e 

proporcionar-lhes um momento de alegria, diferente do habitual, que lhes ocupe o 

pensamento e lhes preencha o espírito de bem-estar. 

Vão ser várias as actividades que neste contexto vamos organizar e vai ser 

certamente com a ajuda de todos os nossos estudantes que vamos conseguir transpor as 

portas da nossa Faculdade e ir mais além. Vamos onde houver pessoas que precisem de 

nós. Vamos até onde pudermos ajudar!! 

 

   CONTAMOS CONTIGO PARA ESTE PROJECTO! 


