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O que é a UDIP? 

Um desafio lançado a cada elemento da comunidade Católica - Porto (estudante, docente e funcionário) 

para descobrir, na “normalidade da vida quotidiana” um lugar privilegiado de crescimento das 

dimensões cultural, espiritual, social e solidária da pessoa, numa perspectiva cristã ecuménica, onde se 

reconhece, respeita e se aprecia a diversidade e pluralidade de expressões, de pensamentos e credos. 

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, desenvolvendo as dimensões cultural, espiritual, 

social e solidária de cada Pessoa pertencente à comunidade interna da Univ. Católica – Porto. 

 

 

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 coesa que vive em justiça e paz e promove esses valores  

Comunidade solidária preocupada com um futuro sustentável, que assume um compromisso com os 

mais desfavorecidos. 

Comunidade de pessoas que vivem a alegria e esperança cristãs. 
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Sumário Executivo 

A criação da Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa (UDIP a partir de agora) em 2009 teve 

por base a missão da Universidade, enquanto Universidade Católica. Uma das características das 

Universidades Católicas (existem 1300 espalhadas pelo mundo) é o Desenvolvimento Integral da Pessoa. 

Pretende-se com esta Unidade contribuir para a concretização deste objectivo.  

Desde essa altura que tem havido a preocupação de chegar às Pessoas: alunos, docentes e funcionários, 

criando situações de encontro, partilha, paragem, dádiva, formação, aprendizagem, reflexão, …. 

Desde 2009 e até 2012 e numa fase de arranque, a UDIP funcionou com a ajuda de 10 colaboradores 

(docentes e funcionários) voluntários que reuniam duas vezes ao ano para partilhar ideias e delinear 

estratégicas de acção. A criação do grupo o católico da católica no 2º semestre de 2011/2012 e que 

reúne uma vez por mês, fez com que fosse necessário reflectir sobre se valeria a pena manter duas 

estruturas que em muitos aspectos tinham a mesma função, pelo que se optou por manter apenas o 

grupo “o católico da católica”. 

 

A UDIP tem agido também em estreita colaboração com a Pastoral Universitária dando apoio às suas 

actividades e à divulgação dos vários momentos de celebração. A entrada do novo capelão em 

Setembro de 2012 impôs no primeiro semestre um maior acompanhamento da Pastoral Universitária. 

 

É ainda importante sublinhar a colaboração estreita de estudantes voluntários de vários cursos que 

reúnem com a coordenação da UDIP e CASO, de quinze em quinze dias , para em conjunto definirem as 

actividades dirigidas sobretudo aos estudantes e formas criativas de divulgação. 

 

Quer-se constituir também um grupo de alunos na Asprela no próximo ano lectivo. 

Este documento pretende sistematizar essas actividades desenvolvidas quer autonomamente quer em 

parceria com unidades académicas, serviços e associações de estudantes internos ou entidades 

externas.  

As actividades estão destinadas prioritariamente aos membros da Comunidade Católica.Porto e estão 

organizadas para três públicos internos distintos: para todos, para estudantes e para 

docentes/funcionários. As actividades “nas7quintas”, “Grupo Estudo Bíblia” e “CVC – área UDIP” são 

abertas ao público externo. 
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Sistematização das actividades desenvolvidas ao longo do ano lectivo 2012-2013 

CASO—CAtólica SOlidária |para todos 

Núcleo de voluntariado da Católica. Porto que dá a possibilidade a todos os interessados de fazerem 

acções de voluntariado pontuais ou regulares ao logo do ano. 

Sessões de Apresentação específicas (obrigatórias para o início do voluntariado): 

28 Set - 13h00 - Campus da Asprela | 28 e 29 de Set - 21h00 - Campus da Foz 

28 Fev - 13h00 - Campus da Asprela | 28 e 29 de Fev - 21h00 - Campus da Foz 

Entrevistas 

Encontro Anual da CASO | 23 de Maio 

 
 

CASO em números - Voluntariado Regular  

Dados Inscrições CASO 1º Semestre 2012-2013 

Campus Foz Campus Asprela Campi 

FEG FEP EDireito EArtes FTeologia ESB ICS Total 

39 7 59 1 0 7 26 139 

 

Inscrições Voluntários CASO 2º Semestre 2012-2013 

Campus Foz Campus Asprela Campi 

FEG FEP EDireito EArtes FTeologia ESB ICS Total 

62 3 34 1 0 5 19 124 

 

 

 GÁS— África | para estudantes da Católica e outros | “Tudo o que não deres, perde-se”.  

O GAS’África – Grupo de Acção 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. 

Durante o ano o grupo teve uma sessão quinzenal de formação, bem como fins- de semana de trabalho, 

retiro….. Este ano não houve condições para fazer missão. 
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GAS em números - Formação  

Horas de Formação Nº de Estudantes UCP Nº Colaboradores 
UCP 

Outros 

63h formação 
108h Voluntariado 

4 1  5 

Acompanhamento do grupo nas reuniões da direcção. 

  
 

 

Missões Universitárias | para estudantes mas aberta a amigos e conhecidos 

17 a 23 de Fevereiro em Paços de Ferreira  | Uma semana intensa de voluntariado no Carnaval, 

integrado no projecto Missão Pais. Participaram 20 estudantes da Católica Porto. Houve envolvimento 

interno de colaboradores que contribuíram na “campanha do pacote” na ajuda com alimentos para as 

refeições dos alunos que participaram na Missão da Católica. 

         
 

Campanha Recolha de Papel  

Participação da Associação Somos Nós (Associação para Autonomia e Integração de Jovens Deficientes). 

Quinzenalmente, cerca de 6 utentes desta associação vieram à Universidade onde fizeram 

preparação/separação do papel, para posterior entrega no Banco Alimentar. 

      



 
 

- 6 - 
 

Nas 7 Quintas | para todos e aberto ao público em geral 

Conversas informais com dois convidados que falam dos seus percursos pessoais e das suas experiências 

de vida. 4 noites no Bar das Artes do Campus da Foz, sempre às 21h30. 

Estas sessões são organizadas com a colaboração da Associação Vida Norte e o apoio do Hotel Sheraton 

e dos Vinhos Duorum (que permitem um custo mínimo na organização, não mais de 200€). O 

envolvimento da UDIP passou pelos convites a alguns dos convidados, marcação do hotel, contactos 

com patrocinadores, organização e preparação do espaço das conversas. Este ano pela primeira vez 

tivemos um estudante da católica Porto a moderar as conversas. 

Novembro – 70 pessoas 
Domitilia dos Santos, Gestora de fortunas em Nova Iorque“ a portuguesa de Wall street” e Antº 

Bagão Félix, Prof. universitário Moderador: João Figueirinhas Costa, estudante das FEG 

Janeiro – 150 pessoas 
Isabel Jonet, Presidente do BA e Ruy de Carvalho, actor Moderador: Pedro Moreira, estudante da 

Escola das Artes - SImagem 
 
Abril –  120 pessoas 

Mariana Alvim, locutora de radio e Alexandre Soares dos santos, empresário Moderador: Inês 
Viterbo, estudante da Escola de Direito 
 

         
 

CAM – Conhecimento e Aprofundamento de Mim | para estudantes 

Criação e organização de 4 sessões, em ambiente informal, que ajudassem os estudantes a reflectir 

sobre si próprios. Este ano teve como positivo a participação de estudantes de outras áreas que não 

maioritariamente de psicologia. 

Divulgação:  

Em cartuxos de castanhas 
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Nos copos que se ofereceu com chocolate quente 

   
 

Com o apoio da Delta café 

   
 

Sessões: 

15 de Nov | 18h30 – 20h00 Sessão1: Eu e as minhas prioridades: O que me faz correr?(Motivações, 

Valores, prioridades) | José Rui Teixeira, Artes Presenças:5 estudantes 

28 de Nov | 18h30 – 20h00 Sessão 2: Eu e os outros: Amor – desafios e obstáculos na construção de 

uma relação saudável | Catarina Ribeiro, FEP Presenças: 7 estudantes 

25 de Fev | 18h30 – 20h00 Sessão 3: Como assumir um compromisso sem perder a minha liberdade?| 

Miguel Gonçalves, criativo Presenças: 75 estudantes 

05 de Mar | 18h30 – 20h00 Sessão 4: Eu e os outros: Que amigos tenho? Que amigos gostaria de ter? 

Lurdes Veríssimo, FEP Presenças: 10 estudantes 
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Recolhas de Sangue | Recolhas de Sangue para Medula Óssea | Foz* 

Integradas na iniciativa “Há Saúde na Católica” organizada no dia 20 de Novembro pelo Instituto de 

Ciências da Saúde. No segundo semestre, foram realizadas a 18 de Abril, integradas na Mega Recolha da 

Feder. Académica do Porto. A UDIP contacta e assegura a presença do Instituto Português de Sangue e o 

Centro de Histocompatibilidade do Norte nestas iniciativas. 

* apenas na Foz pois o IPS entende que a Asprela fica muito perto da sede e não se justifica a brigada. 

 

 

Caminho de Santiago | 18 a 25 de Fevereiro| para estudantes; 24 a 29 de Abril | para todos 

A pé até Santiago de Compostela, pelo Caminho Francês. Uma oportunidade de encontro pessoal, com a 

natureza e com os outros. Contamos com a preciosa colaboração do Prof. José Rui Teixeira na 

organização e acompanhamento dos caminhos. Contamos ainda com a colaboração da Maria Doria no 

carro de apoio do caminho de Abril. Actividade com custo associado para os participantes. Participaram 

no Caminho de Fevereiro 20 estudantes e no de Abril 36 pessoas. A Universidade disponibilizou o carro 

de apoio. Este ano a organização assumiu os custos da gasolina, cerca 130 €, habitualmente suportados 

pela Universidade. 
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Corrida/marcha da Católica Porto 

14 de Out | Foz 

Marcha e corrida “Caminhar pro futuro”, coincidente com o início do novo ano lectivo 2012-2013. 

Este evento pretendeu dinamizar a actividade desportiva na Católica. Foi aberto a todas as pessoas, mas 

pretendia-se mobilizar sobretudo as pessoas ligadas à Instituição, nomeadamente, actuais e antigos 

alunos, docentes, funcionários, associações de estudantes, …A UDIP participou na organização. 

Presenças: 200 

       

 

Ciclo de Cinema | para estudantes | 21h30 | Auditório Carvalho Guerra 

Divulgação no átrio: 

   
 

Apresentação/comentário e posterior visualização de filmes. Oferta de pipocas e coca-cola. 

20 de Out – Amigos Improváveis – 150 pessoas 

17 de Nov – A árvore da vida – 20 pessoas 

  8 de Mar – A Paixão de Cristo – 20 pessoas 

22 de Mar – à espera de um milagre – 25 pessoas 
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Grupo de Estudo da Bíblia – Semanal|13h15 às 14h30 | Para todos 

A partir do Evangelho de Domingo seguinte, estas sessões tiveram como objectivo ajudar a interpretar 

melhor os textos do Evangelho. Uma oportunidade para aprender e aprofundar o conhecimento sobre 

Jesus e a Sua mensagem, com a preciosa colaboração de D. António Couto. Realizou-se semanalmente 

de Fevereiro a Julho. Este presente uma média de 20 pessoas na sala de actos. 

   
 

Aulas abertas na Faculdade de Teologia | para colaboradores 

 Teologia Moral Social (Doutrina Social da Igreja) | D. Manuel Linda, Bispo Auxiliar de Braga| 2ª 

feira | 10h15 às 13h00 | Sala EC011 

 Pentateuco (os primeiros 5 livros da Bíblia) | D. António Couto, Bispo de Lamego e Dr. Luis 

Castro | 2ª feira | 10h15 às 13h00 | Sala EC021 

 Seminário de Teologia - Vaticano II: contextos e textos | Prof. Abel Canavarro | 5ª feira | 11h45 

às 13h00 | Sala RA4 

 História da Igreja em Portugal | D. Manuel Clemente, Bispo do Porto | 6ª feira | 8h30 às 9h45 | 

Sala EC023 

 Teologia Patrística ( os padres da Igreja até ao séc. VII) | D. Pio Alves de Sousa, Bispo Auxiliar do 

Porto | 6ª feira | 08h30 às 11h30 | Sala EC020 

 

Sabores do Mundo | 22 Novembro |11h00 às 15h00| para todos 

Em parceria com Mobilidade e Relações Internacionais 

Uma viagem pela gastronomia e cultura dos países de origem dos nossos estudantes internacionais, 

onde se saborear a culinária desses países e ficar a conhecê-los a melhor. Estará presente também a 

gastronomia/cultura portuguesa. Mesa de Portugal da responsabilidade da UDIP com a colaboração de 

alunos 
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Exposição de Presépios – Natal | 10 Dez a 7 de Janeiro| para todos 

Em parceria com a Biblioteca Organização, divulgação e montagem das exposições Olhar – Exposição de 

Presépios – mostra de presépios trazidos por membros da Comunidade Académica 

 

Celebração de Natal do CRP 

20 de Dezembro | Sala de Orquestra 

Organização da Missa em colaboração com o Capelão, incluindo o coro 

      
 

 

 

Preparação do Natal 

Durante as 4 semanas do advento, envio de frases semanais por e-mail a cerca de 130 pessoas e 

colocação de cartazes com as referidas frases em várias pontos da Universidade, com o objectivo de 

ajudar as pessoas a viver melhor o tempo de advento. Assegurar a montagem dos presépios nos Campi 
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Preparação da Páscoa 

Durante a quaresma, envio de frases diárias por e-mail a 180 pessoas e colocação de cartazes com as 

referidas frases em várias pontos da Universidade, com o objectivo de ajudar as pessoas a viver melhor 

o tempo de quaresma. 

 

1. Balanço da tua vida passada 

2. Lembrar os bons momentos 

3. Pensar nos que são desprezados 

4. Jejuar de pessimismos 

5. Afastar pensamentos que não forem bons 

6. Jejuar de pré-ocupações 

7. …… 

8. ……. 

9.  

 

 Grupo O Católico da Católica | 17h00 às 19H00 | Sala de Actos | para colaboradores 

Reflexão sobre a Constituição Apostólica Ex-Corde Ecclesiae (em 4 partes) 

“Como cristão como é que vejo este texto e como poderei aplica-lo no meu dia a dia na Universidade?” 

19 de Fevereiro - Introdução - Pontos 1 a 11 (págs 1 a 4) – Resumo: Pd. Bacelar  

19 de Março – Identidade de Missão – Pontos 12 – 29 (págs 4 a 9) – Resumo: a definir 

16 de Abril – A missão de serviço da UC , Pastoral Univ, Dialogo Cultural, Evangelização – Pontos 

30 a 40 (págs 9 a 13) – Resumo: a definir 

21 de Maio – Normas gerais e transitórias (Págs 13 a 18) – Resumo: a definir 

 

 

Aplicação do questionário “Análise das religiões na Católica. Porto “aos alunos do 1º ano. Fev 2013 

Taxa de Reposta : 66,147 % (inquéritos respondidos 424) 
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CAFé X – Conhecimento e Aprofundamento da Fé Cristã | Para docentes e funcionários 

O CAFé X é um programa dirigido a crentes e não crentes procurando ajudar a conhecer e/ou 

aprofundar a Fé Cristã que está na natureza da criação das Universidades Católicas. 

 
1ª sessão | Orador: D. José Cordeiro, Bispo de Bragança | Foz | 18 Out | 5ª feira 
O que é acreditar? Acredito em quê?Ver o invisível. A fé é um dom? 15 px 

 
2ª sessão| Orador: Pd. Vasco Pinto de Magalhães, SJ | Asprela | 19 Nov | 2ª feira 
Deus e a Ciência. Em que Deus cremos? 20 px 
 
3ª sessão| Orador: Prof. Walter Osswald, Inst. Bioética | Foz | 17 de Dez | 2ª feira 
Fé e Ciência – dois caminhos uma verdade. Investigação - Podemos investigar tudo? Como? Para 
quem?20 px 
 
4ª sessão| Orador: D. Manuel Clemente, Bispo do Porto | Asprela | 14 de Jan  
Cristo ontem. O de hoje? Jesus Cristo e o seu testemunho 50 px 
 
5ª sessão| Orador: D. António Couto, Bispo de Lamego | Foz | 14 de Fev 
Cristo hoje. Relação Pessoal/Comunitária Oração; Missa; Sacramentos 8 px 
 
6ª sessão| Orador: Prof. Daniel Serrão, Inst. Bioética| Asprela | 18 de Mar 
Nascer, viver, morrer – a viagem da vida 15 px 

 
7ª sessão | Orador: Prof. João César das Neves, FCEE UCP | Foz | 6 de Mai 
Mercado e Gratuidade – conciliação possível?12 px 

 
8ª sessão | Orador: Prof. João Duque, Presidente CR Braga | Asprela | 23 Mai 
A Igreja e os outros universos religiosos/espiritualidades 9 px 
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 Noite das Francesinhas | para todos | 23 de Maio | 5ª feira 

Noite de convívio com música ao vivo que assinalou o encerramento das actividades do ano 

lectivo da UDIP. Realizada no pátio paraíso junto à CASO. Organização conjunta com os alunos da 

UDIP. Houve música ao vivo. Participaram cerca de 160 pessoas. Actividade com custo associado 

para os participantes. Francesinhas feitas com a ajuda dos alunos, comida de rua e pizzas.  

     
 

 

Aula Aberta com Eng. Soares dos Santos | 12 de Abril 

Ajuda na organização da aula aberta para a comunidade católica porto, no dia a seguir às nas7quintas 

     
 

 

Cantata do Café 

Organização no átrio principal da Universidade da Cantata do café com o apoio do departamento de 

música da escola das artes 
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Conferência “A importância da árvore nos diferentes universos religiosos” 

Em parceria com o CRE-Porto - Presenças: 30 pessoas 

        
 

Universitários com Maria 

Colaboração com um grupo de estudantes de Teologia na organização do mês de Maio na capela da Foz 

com terço diário. Participação na divulgação e na organização especial dos dias 1 e 31 de Maio. 

Responsabilidade com o dia de encerramento e de arranjar pessoas da Comunidade que orientaram o 

terço em determinados dias. Participação média de 15 pessoas. 



 
 

- 16 - 
 

 
 

 

Cursos de Verão – área UDIP 

Morte e Morrer – Ética no fim da vida | 27 Junho | Daniel Serrão – 50 pessoas 

Voluntariado: promover a dignidade da pessoa idosa | 4Julho | Cristina Palmeirão – 35 pessoas 

Cinema e Espiritualidade | José Rui Teixeira – não se realizou por falta de inscritos 

Caminho e Espiritualidade | 15 e 17 de Julho | 18h30-20h00 | José Rui Teixeira –25 pessoas 

Música e Espiritualidade | 12, 17, 18 e 24 de Setembro | 18h00 -19h00 | Paulo Antunes 

 

 

 

Missa Semanal |para todos 

2ªs feiras na Asprela e 4ªs feiras na Foz 

Animação na Foz, por estudantes, uma vez por mês 

Garantir a presença dos alunos nos dias marcados e elaboração do folheto com as músicas e leituras da 
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missa 

 

Pontapé de saída da Pastoral Universitária 

18 de Out | Salão Nobre da Reitoria da UP 

À conversa com D. Manuel Clemente e Pedro Granger. Participação nas reuniões de preparação e 

colaboração na organização logística da noite. 

      
 

Dois encontros com Bispo do Porto | para docentes e funcionários 

Participação nas reuniões de preparação, assegurar a divulgação, a gestão das inscrições e a organização 

dos momentos. D. Manuel Clemente partilha as suas ideias sobre temas actuais numa linguagem 

acessível a todos. 22 de Dezembro (advento) | 25 de Abril (quaresma) |Participação media de 50 

pessoas. 
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Outros: 

 Manutenção do site www.porto.ucp.pt/udip ao longo do ano 

 Reuniões com os alunos Udipianos (8 estudantes) - almoço quinzenal – 5ªs à volta da sandoca 

 Participação nas reuniões do Secretariado Diocesano da Pastoral Universitária (trimestral) 

 Assegurar a divulgação e acompanhamento dos falecimentos associados à Comunidade Católica 

Porto 

 Representação da UCP- Porto no protocolo de colaboração com o Secretariado Diocesano da 

Pastoral Familiar para criação do “Serviço Diocesano de Aconselhamento Familiar”. Este Serviço 

foi lançado e a Universidade está a dar aconselhamento pessoal nas áreas económica, 

psicológica e legal. A UDIP faz a ponte entre o Secretariado Diocesano e marcação dos encontros 

com as respectivas Unidades envolvidas (Escola de Direito, FEG e FEP) 

 Organização do almoço de despedida das Irmã Regina e Prof. Norminda (reforma) 

 Colaboração no projecto LIA da FEP –plantação de árvore 

 

 Apoio ao Seminário Bianual (Outono e Primavera) das Escolas Católicas. Contactos com as 

escolas, gestão das inscrições, apoio de secretariado no dia. 

 Representação da Católica Porto, como patrono, do Projecto energia com Vida. Participação em 

reuniões e como júri na selecção das escolas. 

 Ajuda aos de dentro – oferta a um colaborador de um cartão continente bi-mensal no valor de 

150 € 

 Participação como formadora no Módulo de Acolhimento e Comunicação do Curso de 

Administração Paroquial 

 Apoio aos Serviços Académicos na organização das Lojas do Candidato nos dois Campi, 

http://www.porto.ucp.pt/udip
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coordenando a sua montagem e organizando as formações das Unidades Académicas e Serviços 

aos colaboradores indicados pela Direcção dos Serviços Académicos 

 Participação na Reflexão Estratégica do CRP: Dinamização da equipa do Eixo 4 na sessão de 11 

de Setembro; Elaboração do Relatórios “Análise da situação actual (Fev 2013)” e Plano de Acção 

2013_2015 da UDIP 

 Formação de Pensamento Critico: participação no grupo de formação geral de Pensamento 

Crítico com a Profª Maria Clara Paulino – 15 e 16 de Janeiro 

 Ligação Católica – Paróquias – participação no grupo de aproximação ás paróquias da Diocese 

do porto constituído com três objectivos principais: -dar a conhecer a Católica Porto; intensificar 

a interacção entre as Paróquias e a Católica Porto; Fortalecer a ligação afectiva e de proximidade 

entre paroquianos e a Católica Porto 

 Participação na Semana Social do Porto – 23 de Nov – Seminário de Vilar - Porto 

 Participação na Jornada Anual do Secretariado da Pastoral da Cultura – 21 de Junho - Fátima 

 


