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A Plataforma Geni é um coletivo de mulheres que 
trabalha para a promoção da igualdade de gênero e 

pela justiça social. Somos todas mulheres imigrantes 
brasileiras, de cores, origens e crenças diferentes, 

mas com um só objetivo: tornar o mundo justo e 
seguro para todas as mulheres.

Por causa da pandemia do COVID-19 em Portugal, no 
dia 15 de março de 2020, criamos uma rede solidária 

entre mulheres brasileiras, para apoiar aquelas que 
estavam em situação de maior vulnerabilidade.

Através de um formulário online, reunimos as 
mulheres que poderiam oferecer ajuda e as mulheres 
que precisavam de ajuda, e assim conectamos cada 

necessidade com as formas de apoio voluntário.
 Dessa forma, conseguimos organizar uma rede de 
mulheres brasileiras psicólogas, advogadas-juristas, 
professoras, jornalistas, designer e os mais variados 

conhecimentos e profissões, dispostas a ajudar outras 
mulheres brasileiras em Portugal que estavam passando 

por dificuldades, no que diz respeito à saúde mental, 
falta de alimentação e desemprego.

Trabalhamos com consciência e reconhecendo nossos 
limites: a nossa Rede Solidária não tem condições de 

resolver todos os problemas, pois alguns deles são ques-
tões que ultrapassam a nossa capacidade. Ainda assim, 
quando não tínhamos capacidade de respostas fizemos 

chegar todas as questões a quem poderia ajudar, seja 
da parte do Estado, seja da parte da sociedade civil. 

Desde então, reunimos 190 mulheres brasileiras.1

1Dados analisados entre 15-03-2020 a 31-03-2020
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Braga: 07

Aveiro: 20

Coimbra: 06

Outros distritos: 22

Total de brasileiras participantes 
da Rede Solidária COVID-19

Fonte: Plataforma Geni, 2020

Lisboa: 89

Porto: 35

Setúbal: 11



Braga: 04

Total de voluntárias da 
Rede Solidária COVID-19

Porto: 13

Aveiro: 05

Coimbra: 40

Outros distritos: 12

Setúbal: 05

Fonte: Plataforma Geni, 2020

Lisboa: 60

Das 109 mulheres 
brasileiras, 103 
voluntariam-se 
para ajudar
localizadas em sua 
grande maioria no 
distrito de Lisboa, 
que contou com 
60 voluntárias, 
e 87 brasileiras 
pediram ajuda:

“Participar como psicóloga da rede solidária tem sido 
bastante gratificante, pois nos deparamos com mulheres 

em sofrimento que se sentem desamparadas nesse 
momento de quarentena e com uma escuta já conseguimos 

ver resultados positivos, de mais segurança e menos dor. 
Sou feliz em ajudar essas mulheres!”



2 O compartilhamento dos relatos foram autorizados e utilizados na 
campanha #quarentenadasimigrantes nas nossas redes sociais.

Total de mulheres brasileiras que pediram 
apoia na Rede Solidária COVID-19

Braga: 03

Porto: 22

Aveiro: 15

Coimbra: 02

Outros distritos: 10

Setúbal: 06

Fonte: Plataforma Geni, 2020

Lisboa: 29
“Estou com pouca comida. Comi arroz com batata durante a 

semana inteira. Semana passada passei com 4 euros. 
Eu dependia do café da manhã e almoço do lugar que 

eutrabalho, e meu trabalho foi suspenso por 
conta da pandemia2.”



Pedidos de apoia mais solicitados 
à Rede Solidária COVID-19

Apoio
Psicológico 38

Orientações sobre
emprego: 25

Apoio social 
(alimentação,
moradia, contas): 24

Os principais pedidos
de apoio foram:

“Sou trabalhadora independente. Eu estava trabalhando 
na restauração, mas o movimento diminuiu drasticamente por 

causa da pandemia do coronavírus e eu 
fiqueidesempregada. Também desmarcaram 

todas as entrevistas.”

110€

Fonte: Plataforma Geni, 2020

110€

Fotam gastos

com



Correspondência entre mulheres que se voluntariaram 
para ajudar e mulheres que pediram apoio

Pessoas que 
pediram ajuda

Voluntárias

A correspondência 
entre mulheres que se 
voluntariaram versus 
mulheres que precisam 
deajuda por distrito se 
deu da seguinte forma:
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Fonte: Plataforma Geni, 2020
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“A experiência de fazer parte na Rede solidária foi muito 
gratificante pois pude ver como há pessoas em situação muito 
mais vulnerável que a minha, e ajudá-las contribuiu com meu 

crescimento emocional e saúde mental em 
meio a essa pandemia.”



Algumas 
preocupações 
relatadas 
através da 
Rede 
Solidária 
COVID-19

Aumento da xenofobia;

Precariedade do emprego: 
existe um número considerável de 

mulheres brasileiras que trabalham 
sem contrato de trabalho e estão a ser 

exploradas pela entidade empregadora. 
Por dependerem de um contrato ou uma 
promessa de contrato de trabalho para 

regularizarem-se em Portugal, vivenciam 
experiências de exploração, humilhação 

e horas excessivas de trabalho;

Como ficará a situação das(os) imigrantes 
que ainda não tem manifestação de interes-
se no SEF se a pandemia da COVID-19 se 

estender, pois essas pessoas não têm direitos 
aos apoios sociais e estão sem rendimentos;

Saúde mental da comunidade imigrante: 
a COVID-19 demonstrou que a saúde 
mental das brasileiras em Portugal está 

fragilizada, isso se agravou com a 
pandemia, mas o processo imigratório 

também afetam a saúde mental 
e pode ser um gatilho para as 

questões psicológicas já trazidas 
do país de origem.


