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A UDIP – Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa
O que é a UDIP?
Uma unidade que pretende ajudar a Universidade, no Porto, a concretizar a sua missão de Universidade
Católica, contribuindo para o desenvolvimento integral da Pessoa da comunidade universitária, à luz dos
princípios humanistas e cristãos, com especial atenção aos alunos. Integra, desde 2009, a CASO –
CAtólica SOlidária (núcleo de voluntariado) e o GAS`África (núcleo de voluntariado em África).

O que queremos fazer?
Dar rosto à missão evangelizadora da Universidade, atualizando as áreas da pastoral da Igreja Católica:
Evangelizar | Transmissão da fé em Jesus; Celebrar a Fé | Expressões rituais e simbólicas da fé comunitárias e pessoais; Servir o Homem e a Sociedade | A fé é operativa e traduz-se no amor ao
próximo, à humanidade e ao mundo; Viver em Comunidade | Sentido de fraternidade e união da
comunidade

Quais são as linhas Estratégicas?
Através de Espaços de reflexão e Introspeção, desenvolver a dimensão Espiritual.
Através de Espaços de entrega, desenvolver a dimensão Serviço.
Através de Espaços de encontro e sociabilização, desenvolver a dimensão Encontro.

De que forma?
Proporcionando durante o ano lectivo um conjunto de iniciativas que ajudem as pessoas a serem
melhores e mais felizes.

O que queremos que nos distinga?
Comunidade que privilegia a formação humanista.
Comunidade solidária preocupada com um futuro sustentável, que assume um compromisso com os
mais desfavorecidos.
Comunidade coesa que vive em justiça e paz e promove esses valores
Comunidade de pessoas que vivem a alegria e esperança cristãs.
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Sumário Executivo
A Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa (UDIP) criada em 2009 tem procurado
dar visibilidade à missão da Universidade, enquanto Universidade Católica, «uma instituição
académica, na qual o cristianismo está presente dum modo vital» (ECE1 nº 14) e está também
empenhada em «formar uma comunidade humana autêntica, animada pelo espírito de Cristo»
(ECE nº 21).
A vida universitária acontece para além das aulas e é a comunidade universitária que dá vida ao
campus. O campus Porto oferece a todos os que passam pela Universidade um amplo conjunto
de atividades e experiências nas quais se pode crescer e ser +. As atividades e projetos da UDIP
são um exemplo disso mesmo.
Desde 2009 que a UDIP tem vindo a crescer e a afirmar-se na Católica no Porto, tornando-se
cada vez mais conhecida e reconhecida. O ano letivo 20_21 foi um ano desafiante para todos,
mais uma vez marcado pela pandemia. Em especial a UDIP foi desafiada a reinventar-se,
encontrar novas formas de trabalho e criar atividades novas possíveis de serem realizadas à
distância.
Na sua estrutura a UDIP tem um responsável a 100% (Carmo Themudo) e durante o presente
ano letivo contou com mais uma colaboração a 100% (Eduardo Lopes, antigo aluno da CPBS,
antigo voluntário e responsável da CASO, antigo missionário do GAS África). Novamente entre
junho e agosto, devido às circunstâncias da pandemia e por serem meses mais calmos
tradicionalmente para a UDIP, o Eduardo foi emprestado aos Serviços Académicos para
colaborar na Loja do Candidato.
A UDIP continua a agir em estreita colaboração com a Pastoral Universitária e com o capelão da
Universidade, Padre José Pedro Azevedo, dando apoio às suas atividades e à divulgação dos
vários momentos de celebração. Devido a outros compromissos na diocese o capelão esteve
muito ausente da Universidade este ano.

1

ECE- Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre as Universidades Católicas
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É ainda de destacar que este ano foi mantido o tema anual definido o ano passado para a UDIP
– “Ser Cuidador do Planeta”.
Por último, é de salientar alguns momentos/atividades significantes que aconteceram em
20_21:
•
•
•
•
•

•

a criação do primeiro grupo “caminho de preparação para o Crisma”
a participação no Programa de voluntariado europeu VUELA 2021 com mais 6
universidades europeias;
o início do projeto CApS, Católica Aprendizagem Serviço, em cocoordenação com a
Profª Luisa Mota Ribeiro da FEP
a introdução da metodologia ApS na CASO através da experiência “Educar para os
ODS”;
as ações do projeto CASUS – CAtólica para a SUStentabilidade, iniciado em 17_18, que
tem sido desenvolvido com a colaboração da Profª Helena Gonçalves da CPBS,
especificamente o documento “O contributo do Porto para a Sustentabilidade”
e o ano de paragem do GAS África e a reflexão do mesmo e do seu modo de
funcionamento por um grupo alargado de pessoas;

Nas páginas que se seguem, pretende-se sistematizar as atividades, iniciativas e projetos
desenvolvidos.
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Atividades UDIP 2020_2021
Uma vez que devido à pandemia não foi possível desenvolver muitas das atividades dos anos
letivos anteriores porque eram sobretudo presenciais, optou-se por não fazer a divisão das
iniciativas pelas áreas estratégicas da UDIP, mas sim por dois grandes temas já alinhados com o
Plano de Desenvolvimento Estratégico da UCP 2021-2025: Pastoral Universitária/Capelania +
Responsabilidade Social Universitária

Pastoral Universitária/Capelania
Cuidar da interioridade no encontro pessoal consigo, com o outro, com a criação/natureza e com Deus

FORMAÇÃO E CELEBRAÇÃO DA FÉ
FORMAÇÃO:
•

Formação Saber + para Ser + : sessões on-line com o objetivo de ajudar os estudantes a
conhecer e aprofundar temáticas que apresentam algumas respostas para questões como o
que faço aqui? Para onde vou? Qual o sentido da minha vida? Para crentes e não crentes, estas
sessões pretenderam expor e debater, através de testemunhos pessoais dos orientadores, as
grandes temáticas da fé cristã que dão um sentido diferente à Vida. Media de 14 pessoas por
sessão
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•

Caminho de preparação para o Crisma: No seguimento das sessões “Saber + para Ser +” foi
organizado no segundo semestre o “Caminho de Preparação para o Crisma” onde os 14
participantes puderam conhecer e aprofundar temáticas da fé cristã. As sessões decorreram
de quinze em quinze dias, no formato on-line de fevereiro a maio. Orientação: Tomás Cantista
e Carmo Themudo. O ano culminou com a Cerimónia do Sacramento do Crisma para 8 dos
nossos estudantes, no 4 de julho, em conjunto com outros estudantes universitários do Porto.

•

Sessão Aberta: Ser feliz fazendo a vontade de Deus: a arte do discernimento: uma sessão
organizada no âmbito da preparação para o Crisma, em conjunto com a pastoral universitária
do Porto e que aberta a todos os estudantes da Católica e externos. A sessão decorreu no
formato on-line com 20 participantes.
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•

Preparação para a Páscoa: sessão para os membros da comunidade académica, orientada pelo
capelão que ajudou os participantes a viver melhor a Semana Santa. Participaram 15 pessoas

CELEBRAÇÃO DA FÉ:
•

Missas on-line ou com transmissão on-line
• Abertura do ano letivo
• Natal
• Missa de final de Ano, pela vida do Pd. Roque e de familiares e amigos que
morreram de janeiro a julho de 2021

•
Preparação do Natal - Durante as 4 semanas do advento, envio de frases semanais por
e-mail para 267 pessoas. Assegurar a montagem dos presépios no Campus.
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•
Preparação da Páscoa - parte da quaresma e a Páscoa ocorreram em mais um período
de confinamento. Manteve-se o envio de frases de ajuda à preparação da Páscoa por mail
durante a quaresma para cerca de 200 pessoas.
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Responsabilidade Social
Afirmar uma universidade transformadora ao serviço do bem comum, contribuindo para uma
humanidade socialmente mais responsável

CAPACITAÇÃO SOCIAL + ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE
CAPACITAÇÃO SOCIAL | VOLUNTARIADO:
•

CASO—CAtólica SOlidária Grupo com relatório próprio
Núcleo de voluntariado que dá a possibilidade a todos os interessados de fazerem ações de
voluntariado pontuais ou regulares ao longo do ano ou no verão, em Portugal ou no
estrangeiro.
Equipa de responsáveis 20_21

•

Voluntariado Presencial: 360 (Porta Solidária com 16 voluntários) + 72 (Cuidadores com 6
voluntários) + 140 (Refood com 5 voluntários) = 572 horas + 27 voluntários

•

Voluntariado à distância: 37 (Ser + Especial com 6 voluntários) + 90 (Aulas de Português a
Migrantes com 3 voluntários) + 147 (Tutoria com 9 voluntários) + 184 (Apoio ao estudo
com 6 voluntárias) = 458 horas + 24 voluntários

•

Voluntariado Internacional e Nacional no Verão: 240 horas (Nicole e Matilde em
Valladolid) + 400 horas (Rita em Malta) + 175 horas (7 voluntários projeto Porto) + 960
horas (10 voluntários projeto Just a Change) + 175 horas (5 voluntárias nos campos da
APPACDM) = 1950 horas + 25 voluntários
CASO | dados 2020/2021 | Voluntários por UA
CPBS EDireito Dupla

FEP

EArtes

ETeo

ESB

ICS

TOTAL
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•

GAS África: “Tudo o que não deres, perde-se”. O GAS’África – Grupo de Ação Social em
África e em Portugal é constituído sobretudo por estudantes que partem em missão
durante os meses de agosto e setembro indo ao encontro dos mais carenciados. É
coordenado por uma Direção de estudantes voluntários. Devido à situação pandémica,
foi decisão da Direção do GAS África, não iniciar a formação de novos missionários
durante o ano letivo 2020/2021. No seguimento dessa decisão a Universidade decidiu
criar um espaço de reflexão deste grupo. Assim, lideradas pelo coordenador da CASO,
foram dinamizadas 9 reuniões de reflexão sobre o GAS’África e o seu funcionamento com
o objetivo de repensar o GAS de definir o que se pretende com este grupo nos próximos
anos. O grupo de reflexão foi constituído por duas pessoas da atual direção do
GAS’África, a Irmã Tânia (responsável pelo Lar São José de Cluny e nomeada para
acompanhamento espiritual do grupo pelo Capelão da UCP) e dois GAS’Africanos com
experiência em organizações sociais (Diogo Mendes e Marta Horta). As reuniões
aconteceram via Zoom, com a duração de uma hora e meia. Os resultados das reuniões
deverão constituir um documento que será apresentado à Presidência da Universidade.

•

Fly 2021: A convite da Universidade de Comillas (Madrid), parceira da CASO, a
Universidade aderiu ao programa FLY 2021 juntamente com as Universidades de Deusto
(Bilbao), ESADE (Barcelona), Loyola (Andaluzia), LUMSA (Roma, Itália), Mateja Bela
(Banská Bystrica, Eslováquia). O programa teve como objetivo desenvolver projetos de
voluntariado e/ou de aprendizagem-serviço no país de origem da universidade que
convoca, com duração média de 15 dias. Cada Universidade parceira participou, quer
com projetos, quer com o envio de estudantes para projetos. A Católica no Porto tanto
recebeu estudantes europeus nos projetos que propôs, como vai enviou estudantes para
projetos das outras universidades.

•

Voluntariado de colaboradores: Devido às limitações impostas pela pandemia de COVID19, só oferecemos, durante o ano letivo, uma oportunidade de voluntariado para os
colaboradores. Em conjunto com o Lar José Luciano de Castro na Anadia, 18
colaboradores escreveram uma carta para um utente do lar, com o objetivo de combater
o isolamento que os mesmos pudessem sentir com a quarentena.

•

Experiência Aprendizagem Serviço (ApS) – Educar para os ODS - No ano letivo 2020/2021,
a UCP iniciou a nível nacional o projeto CApS - Universidade Católica e AprendizagemServiço (ApS): Inovação e Responsabilidade Social, que tem como objetivo
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institucionalizar e promover experiências ApS na Universidade católica e em outras
universidades. No ambito deste projeto, a UDIP/CASO criou uma experiência ApS
extracurricular, que teve como objetivo formar os alunos participantes para os ODS e
com isso levá-los a formar outros alunos (de escolas Secundárias, de Universidades
parceiras internacionais e/ou da UCP), utilizando a metodologia Aprendizagem Serviço.
Os 15 estudantes que participaram voluntariamente na experiência, de diferentes cursos
e anos, receberam formação em ODS e também em pedagogia para melhor prepararem,
dinamizarem e avaliarem as sessões formativas, num total de 50 horas dedicadas à
experiência. Educar para os ODS pretendeu colocar os alunos a partilhar saberes e
conhecimento com os outros colegas da universidade, de escolas secundárias e/ou
universidades internacionais parceiras (Pernambuco e Angola), sensibilizando assim para
a temática do Desenvolvimento Sustentável, para a aplicabilidade dos ODS nas futuras
profissões. Durante o final do mês de Abril e Maio foram dinamizadas com os
beneficiários finais 27 momentos formativos, num total de 41 horas e cerca de 300
formandos presentes. (225 alunos secundário + 70 alunos universitários)
Nºs totais: 5 h sala de aula | 23 h trabalho autónomo | 6 h com a comunidade
A Aprendizagem-Serviço é uma metodologia de ensino que combina a aprendizagem
académica com o serviço à comunidade por forma a que os/as estudantes se formem,
pessoal e profissionalmente, a partir do trabalho com necessidades reais da comunidade.

•

Campanha solidária a nível nacional – a CASO coordenou nos quatro campi da
Universidade Católica a primeira campanha solidária, a nível nacional, de recolha de
alimentos e donativos, entre 24 de novembro e termina a 18 de dezembro. Sob o mote
"Católica Solidária - Juntos por Uma Causa", esta campanha convidou estudantes,
docentes e colaboradores a participar na recolha de alimentos e donativos nos quatro
campi da UCP ou através de doações feitas diretamente às instituições parceiras. Esta
primeira campanha solidária a nível nacional da UCP surgiu no âmbito do Ano Laudato si'
e contou com o apoio massivo das Associações de Estudantes da UCP.
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•

Recolhas de Sangue e de Sangue para Medula Óssea Campanhas de sensibilização para a
comunidade académica. | “Para quem doa são uns minutos, para quem recebe é uma
vida”. Foi feita uma recolha presencial no Campus no primeiro semestre, mas devido à
pandemia, no segundo semestre foram enviados dois mails de sensibilização para a
comunidade interna com indicação de locais de doação, um dos quais foi um apelo
urgente de doação de medula para a filha de um colaborador da UCP.

•

Vitaminas: Dinâmica iniciada em janeiro de 2020. Pessoas empenhadas em apoiar a
promover um comportamento organizacional responsável no campus Porto da
Universidade Católica Portuguesa, identificando problemas e/ou melhorias no campus e/ou
apoiando na implementação de atividades/iniciativas. Dada a situação pandémica que se
prolongou mais do que o esperado, os constrangimentos que surgiram, os confinamentos,
entendeu-se não fazer sentido retomar a dinâmica que pede presença física, partilha,
disponibilidade física e mental,… No entanto, no seguimento das propostas apresentadas
em julho de 2020 pelos grupos das Vitaminas, as mesmas foram analisadas pela Presidência
e Direções de Serviço para as tentar implementar durante o ano letivo. Em julho de 2021 foi
partilhado com as vitaminas um documento com um breve ponto de situação para cada
uma dessas propostas. Durante este ano letivo foram também feitas reuniões com a Equipa
CASUS para repensar as Vitaminas e ficou decidido que em setembro de 2021 as Direções
de Infraestruturas, Recursos Humanos e Vida no Campus, irão assumir a coordenação das
Vitaminas, em moldes de funcionamento diferentes.

•

Contributo do Porto para a Sustentabilidade - Capítulo Sustentabilidade do Relatório &
Contas do CRP - No âmbito da CASUS foi construído um documento online com os
contributos das Direções das Unidades Académicas e Serviços, solicitados pelo Controlo de
Gestão para a inclusão de um capítulo de sustentabilidade no Relatório & Contas. Há
consciência de que não está perfeito e que certamente estará incompleto, mas foi uma
etapa zero necessária para a partir daqui se fazer caminho no sentido de uma definição
mais cuidada das iniciativas a evidenciar e de indicadores e métricas que possam ajudar a
avaliar o que se faz. Este documento pretende assim sistematizar e demonstrar, ainda que
de forma incompleta, não exaustiva e meramente descritiva, o contributo que o CRP deu,
sobretudo em 2020, para a sustentabilidade/responsabilidade social universitária.
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•

Projeto CApS – Católica Aprendizagem-Serviço
A UDIP está na co-coordenação do projeto CApS, em conjunto com a FEP, Profª Luisa
Mota Ribeiro. Neste semestre foram desenvolvidas a nível nacional quinze
experiências-piloto da metodologia Aprendizagem-Serviço, uma metodologia de ensino
inovadora que visa formar cidadãos comprometidos. As experiências unem
aprendizagens a um serviço na comunidade e estão normalmente inseridas em UC. Os
estudantes desenvolvem os seus conhecimentos e as suas competências quer através
da vivência e intervenção numa atividade de serviço que responde a necessidades
previamente identificadas com a comunidade, quer através de um processo contínuo de
reflexão guiada.
No final de janeiro, os docentes envolvidos nestas primeiras experiências-piloto
estiveram em formação com a Prof.ª Pilar Aramburuzabala, da Universidade Autónoma
de Madrid, consultora externa do projeto e com uma vasta experiência na metodologia
ApS e na sua institucionalização em instituições de ensino superior (IES). Ao longo do
projeto a UCP ampliará as competências e conhecimentos na metodologia permitindo
fortalecer a ApS noutras instituições de ensino superior em Portugal.
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O Projeto CApS – Universidade Católica e Aprendizagem-Serviço: Inovação e
Responsabilidade Social - com duração de 3 anos, liderado pela Faculdade de
Educação e Psicologia e pela UDIP – Unidade para o Desenvolvimento Integral da
Pessoa, da UCP no Porto, tem como objetivo consolidar e validar esta metodologia
de ensino em áreas curriculares específicas e transversais dentro da UCP e criar
linhas orientadoras para outras IES que queiram seguir os mesmos passos. É o
primeiro projeto nacional que envolve os quatro campi da universidade (Sede-Lisboa,
Braga, Porto e Viseu), potenciando a coesão interna e o foco comum num ensino
diferenciador ao contribuir para a formação de alunos comprometidos com o futuro
e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sensíveis aos problemas
dos mais vulneráveis e capazes de liderar mudanças.

•

Plano de Proteção e Cuidado – em maio de 2019 a UCP assumiu o compromisso de
prevenir detetar e atuar de forma contundente no seu campo de ação, contra qualquer
forma de violência contra pessoas especialmente menores e adultos em situações
vulneráveis. No seguimento deste compromisso criou uma comissão para elaborar um
plano de proteção e Cuidado para a UCP. UDIP faz parte da comissão nacional como
representante do campus Porto. Ao longo deste ano letivo foi dada formação de 6 horas “WORKSHOP COMO BEM FORMAR, PROTEGER E CUIDAR NA UCP” - a chefias,
colaboradores (docentes e não docentes) e estudantes; forma constituídas Equipas Locais
para ajudar na elaboração do mapa de risco da UCP e no sistema de sinalização. Foi
também importante fazer a articulação do Plano com os Provedores de Ética e Diretores de
Recursos Humano.
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•

Ano Laudato Si: este ano letivo continuamos a marcar mensalmente a celebração da
Encíclica Laudato Si. A Universidade tinha aceite o convite do Papa Francisco em maio de
2020 ao anunciar o Ano Laudato Si. A UDIP, além de participar na equipa que preparou este
ano, teve especial intervenção em dezembro de 2020, através da CASO, na organização da
Campanha de recolha de alimentos e donativos referida anteriormente.

ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE
• ORSIES – Observatório de Responsabilidade Social e Instituições de Ensino Superior
Criado em fevereiro de 2017, o ORSIES é uma rede colaborativa que visa fomentar a dimensão
da responsabilidade social das Instituições de Ensino Superior (IES) e promover o intercâmbio
de experiências sobre políticas e práticas de Responsabilidade Social. A UCP é membro
fundador.
Grupo de trabalho ApS – A UCP voltou a assumir a coordenação do Grupo de Trabalho
Aprendizagem Serviço (ApS) no ORSIES. Durante este ano letivo, forma realizadas 3 sessões.
Abril | Apresentação do trabalho desenvolvido desde 2019 pelo grupo ApS; Apresentação e
Discussão do Plano do Grupo de Trabalho para 2021_2022; Maio | Realização de formação
inicial para todos os membros do ORSIES e os participantes do Grupo de Trabalho pela Profª
Luisa Mota Ribeiro, UCP - FEP | Junho | Com o grupo de trabalho consolidado com 43
participantes de 16 IES, a segunda reunião pretendeu discutir a ApS o que é e o que não é.
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Indicadores de Responsabilidade Social e Instituições de Ensino Superior (IRSIES) sessões de acompanhamento personalizadas para os membros do ORSIES. A UCP iniciou o
processo de avaliação dos seus indicadores de responsabilidade social com envolvimento e
sensibilização das diferentes equipas internas, recolha de informação dispersa pela instituição

Acolhimento e Integração de Estudantes – sessão realizada pelo ORSIES em fevereiro
de 2021 com o objetivo de ouvir diferentes perspetivas e vozes de como este
acolhimento e integração pode e deve ser feito, com a partilha de diferentes iniciativas
que os convidados apresentaram

•

Rede de Voluntariado no Ensino Superior (R-VES) - Rede que visa a promoção e divulgação
das práticas de voluntariado, gestão do voluntariado e investigação no ensino superior em
Portugal. A Universidade Católica Portuguesa aderiu em outubro de 2019, aquando da sua
criação. Participantes: 8 Universidades: Algarve, Aveiro, Católica Portuguesa, ISCTE – IUL,
Porto, Portucalense, Nova de Lisboa, Trás os Montes e Alto Douro; e 10 Institutos
Politécnicos: Beja, Cávado e do Ave, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal,
Tomar e Viana do Castelo; e ainda as Escolas Superiores de Enfermagem de Coimbra e
Lisboa, a Faculdade de Letras da Universidade Lisboa e o Instituto Português de Saúde
Norte – Cruz Vermelha Portuguesa.
- 17 -

Participação no I Encontro Nacional da R-VES (Rede de Voluntariado no Ensino Superior) |
16 de outubro de 2020 – Apresentação da CASO no painel “O VOLUNTARIADO NAS IES
NACIONAIS: PRÁTICAS DE GESTÃO”

- 18 -

Outras iniciativas/dinâmicas
•

Apoio Linha Covid – gestão de mails, acompanhamento virtual de casos e respetivo
registo em base de dados entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021

•

Assegurar a divulgação e acompanhamento dos falecimentos associados à
Comunidade Católica Porto

•

Associações de Estudantes e Grupos Académicos– reflexão, em conjunto com Vida no
Campus e assessoria Jurídica, para uma nova articulação entre estes grupos e a
presidência dado o aumento de pedidos de criação de grupos académicos no Campus.

•

Artigo no Público – para marcar o dia internacional do voluntariado, celebrado a 5 de
dezembro, foi feito um artigo para o Jornal Público on-line pelos responsáveis da UDIP e
CASO.
Aprender servindo ou servir para aprender? | Dia Internacional do Voluntariado |
PÚBLICO (publico.pt)

•

Fórum de Ética – adesão pela primeira vez ao Fórum de Ética da Católica Porto Business
School.
Participação nas sessões regulares destinadas aos Membros. São três sessões plenárias
por ano, tendencialmente duas online e uma presencial. O tema de cada sessão é
proposto e apresentado rotativamente entre os Membros, sempre com o apoio da
equipa da Católica Porto Business School. Temas 2021: Equidade e atenção à pessoa; Os
limites da Pessoa na empresa.
O Fórum foi criado em 2015 como espaço de reflexão para líderes responsáveis, que
não fosse um espaço de transmissão de informação, mas sim um momento de
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descoberta individual e de promoção da descoberta nos outros, onde pudessem ser
discutidas temáticas relevantes para cada líder e respetivas organizações. Objetivos do
Fórum: O Fórum de Ética da Católica Porto Business School tem como objetivos: 1.
desenvolver e apoiar a reflexão sobre ética empresarial; 2. promover a troca de
experiências entre organizações; 3. criar conhecimento no domínio da ética no contexto
português; 4. apoiar a gestão do desempenho ético das empresas.

•

Participação na Pós-Graduação em Gestão da Qualidade em Saúde com a lecionação
do Módulo de Responsabilidade Social

•

Apoio ao Provedor do Estudante a nível de secretariado (recebimento,
encaminhamento e resposta a mails, marcação e participação nas reuniões, elaboração
do relatório final do provedor) Em 2020_2021: 12 ocorrências recebidas.

•

Apoio ao Capelão e Capelania (gestão de agenda na Católica, preparação e divulgação
das eucaristias e eucaristias especiais, limpeza e manutenção das alfaias litúrgicas e dos
paramentos);

•

Cátedra – reflexão e apresentação de proposta a pedido da Presidência de uma Cátedra
na área da Sustentabilidade. Foi feito benchmarking, reflexão e construção de uma
apresentação e respetivo orçamento para a Cátedra “Educar para o Bem Comum e para
a Paz - Liderar para Mudar o Mundo” definindo-se os seguintes objetivo: Formar
pessoas e profissionais, socialmente responsáveis; Sensibilizar estudantes para os
grandes temas e desafios da sociedade atual; Motivar os estudantes à ação como líderes
de mudança
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•

Curso Economia de Francisco – participação no curso “A Economia de Francisco: o
Santo, o Papa e Nós” chegou ao fim. Foram 9 sessões com o objetivo de conhecer
melhor a vida e o pensamento do Santo, os escritos do Papa e o pensamento social da
Igreja e os testemunhos de quem já vive segundo os valores da Economia de Francisco:
organizações, empresas, famílias e indivíduos. As sessões decorreram entre 3 de março
e 5 de maio, com duração de 1h30 e realizam-se semanalmente, via zoom. – total 13h30

•

Formação Liderança Colaborativa – participação na formação sobre os Fatores Críticos
de Sucesso da Colaboração organizada pelo ORSIES – total 7h30
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