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A UDIP – Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa

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 solidária, espiritual, cultural, social e desportiva 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 solidária,
espiritual, cultural, social e desportiva 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 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 a partir de agora) 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 vai para além das aulas e é a comunidade universitária que dá vida ao
campus. A Universidade Católica no 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, tornandose cada vez mais conhecida e reconhecida. Tem havido a preocupação de chegar às Pessoas,
estudantes e colaboradores, criando situações de encontro, partilha, paragem, dádiva,
formação, aprendizagem, reflexão, ….
Este ano letivo de 2017_2018 foi um ano diferente do habitual, com algumas circunstâncias
especiais, o que não permitiu assegurar algumas das iniciativas (sobretudo das dimensões
cultural e desportiva/social) nem criar novas, como o plano de atividades propunha. Assim,
considera-se que o trabalho foi pouco proactivo neste domínio.
Na sua estrutura a UDIP tem um responsável a 100%, Carmo Themudo, e durante o
presente ano letivo contou com a colaboração a 100% da Viviana Nunes até abril de 2019,
altura em que acabou o contrato, e entrou o Eduardo Lopes (antigo aluno da CPBS, antigo
voluntario e responsável da CASO, antigo missionário do GAS África) em final de maio de
2019, contratado também a tempo inteiro.
A UDIP continua a agir em estreita colaboração com a Pastoral Universitária e com o
capelão da Universidade dando apoio às suas atividades e à divulgação dos vários
momentos de celebração, embora seja importante notar que o capelão nem sempre está na
Universidade.

1

ECE- Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre as Universidades Católicas
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A Católica Porto Team, grupo de desporto que colabora com as Associações de Estudantes,
deixou de existir por falta de entendimento sobre a organização do grupo pelos Presidentes
das Associações de Estudantes da CPBS e Escola de Direito.
É ainda de sublinhar a importante colaboração de um pequeno grupo de estudantes de
vários cursos que de forma voluntária e empenhada reúnem com a coordenação da UDIP,
para em conjunto definirem as atividades mais dirigidas aos estudantes e formas criativas
de divulgação. Este ano pelas razões apontadas anteriormente e apesar de alguns esforços
para tornar o trabalho deste grupo mais independente, não foi possível reunir
regularmente. Ao longo de 2018_2019 reunimos 4 vezes.
Outros desafios/projetos que exigiram tempo e disponibilidade:
CASUS – Católica para a SUStentabilidade – Coordenação com a colaboração da Profª
Helena Gonçalves da CPBS no desenvolvimento do projeto CASUS iniciado em 17_18.
Durante 18_19 as principais iniciativas desenvolvidas foram na área do ambiente
(reestruturação dos contentores de recolha de lixo, formação das empregadas de limpeza)
e na formação dos colaboradores não docentes (entre maio e julho concretizaram-se 10
workshop’s num total de 175 participantes). Mais de 24 reuniões no âmbito do projeto
ApS - Aprendizagem pelo Serviço - metodologia educativa que pretende unir a
aprendizagem a um compromisso social, num projeto educativo que procura formar bons
profissionais e bons cidadãos – motivar e criar condições para que a Universidade
conhecesse a metodologia e analisasse e avaliasse a sua implementação.
ORSIES – Observatório de Responsabilidade Social e Ensino Superior - participação
como representante da UCP nesta 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.
(reuniões mensais de setembro a janeiro).

Nas páginas que se seguem, pretende-se sistematizar as atividades desenvolvidas ao longo
do ano divididas em dimensões: Solidária, Espiritual, Cultural e ainda outras iniciativas e
projetos nas quais a UDIP participa ou coordena.
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Sistematização das atividades | ano letivo 2018-2019

DIMENSÃO SOLIDÁRIA
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.

Equipa de responsáveis 18_19

Assistiram às sessões de apresentação 250 alunos e fizeram-se 180 entrevistas
VOLUNTARIADO REGULAR: 158

VOLUNTARIADO PONTUAL: 114

horas/mês

948h/mês

horas/ano letivo

876h/ano

horas/ano letivo

6636h/ano

instituições

8

instituições

39

donativos

66

pessoas alcançadas

2000/ano
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VOLUNTARIADO REGULAR - Todas as semanas durante um ano letivo (mínimo 1,5/semana);
Públicos de voluntariado: Crianças em contexto escolar; idosos em lares ou centros de dia; pessoas
hospitalizadas; crianças com cancro; sem-abrigo; emigrantes e refugiados; pessoas portadoras de
deficiência; e ainda casos legais (ser + profissional) e trabalho em viveiros (Ser + ambiente)
Distribuição de Voluntários por UA | 18_19

Campus Foz

Campus Asprela Total

CPBS

EDireito

Dupla

FEP

EArtes

FTeo

ICS

ESB

62

54

11

12

3

0

0

16

158

Este grupo tem relatório próprio

Testemunhos de voluntários na avaliação intermédia em Fev 2108
“A CASO permite-me o meu auto conhecimento e um sentido de vida e de compromisso
essenciais como experiência de vida;
É o 2o ano na CASO e estou bastante satisfeita. A CASO fez com me crescer e a ver, neste caso,
as pessoas com deficiência de outra forma, especiais. Obrigada!!;
Trabalhar com migrantes e contactar com realidades socioeconómicas diferentes da minha
dá-me noção da minha situação abençoada e sinto que estou a mudar a vida de alguém para
melhor;
Está a ser uma experiência fantástica, muito gratificante e que me está a fazer crescer muito
enquanto pessoa, desafiando-me a vários níveis, nomeadamente ao nível da gestão do tempo;
Ser voluntaria é uma experiência única. Há muitas coisas que poderia referir como vantagem
de ser voluntário, mas o essencial é saber que estamos a fazer o bem a alguém. O trabalho de
intermediação da caso entre mim e a instituição é essencial para que isto possa acontecer. Na
minha opinião a caso faz isso muito bem
Sendo a primeira vez que fiz voluntariado, não reconhecia o sentimento de felicidade e
realização que os voluntariado dizem que sentem. A primeira vez que fiz voluntariado senti!!
E senti a sério, um sorriso e coração leve que tinha dúvidas que me pudesse preencher tanto
assim.”
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 GAS 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 e um retiro. Coordenado por uma
Direcção de estudantes voluntários.

GAS`África em números | 2018_2019
Total de estudantes em formação: 23 estudantes
Nº horas de formação
234 horas de formação geral*
44 horas de formação específica**
61 horas de voluntariado ***

Estudantes UCP

Outros

10

13

*Formação Geral pré-seleção de missionários (incluí formações semanais, ao fim de semana e retiro
espiritual) | Incluí também o 3º Dia de Trabalho (Simulação de uma formação) = 6 horas
**Formação destinada para quem vai em missão realizada por convidados externos e pela Direção atual
***Incluído nas horas de voluntariado: 1º Dia de Trabalho (3 Lares de Idosos, das 8h às 18h = 10 horas de
voluntariado; 2º Dia de Trabalho (CASA-Centro de Apoio ao Sem Abrigo) = 5 horas de voluntariado; Fim-desemana de Trabalho (2 dias de voluntariado num centro de acolhimento de crianças) - 2 dias = 48 horas

MISSÕES 2019
Local
Estudantes UCP Outros
Local Estudantes UCP Outros
Cabo Verde - Sal
2
4
Guiné
2
2
Este ano, em paralelo com a missão do Sal, a direção do GAS decidiu realizar uma missão de
reconhecimento de local na Guiné-Bissau, com 4 elementos da Direção O objetivo desta
missão foi reconhecer possíveis locais/instituições para trabalhar numa missão pelos
voluntários do próximo ano.
Este grupo tem relatório próprio
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Missões Universitárias - Missão Católica Porto| para estudantes
4 a 11 de fevereiro em Baião | com o apoio da Paróquia, dos Bombeiros e da Camara
Municipal de Baião, esta iniciativa concretizou-se numa semana intensa de voluntariado
entre o primeiro e o segundo semestre, integrado no projeto Missão Pais. Participaram 50
estudantes da Católica no Porto. Acompanhamento do grupo no local durante a semana.

Atividades de voluntariado para os caloiros da ESB – 70 estudantes
Pelo 5ª ano consecutivo organizamos algumas atividades de voluntariado (uma tarde) para
os novos alunos da Escola Superior de Biotecnologia integrada no programa de
acolhimento. Este ano associamo-nos a:
Caritas - 20 alunos | colaboração no roupeiro social: triagem, seleção e organização das
roupas doadas | APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental) - 10 alunos | Limpeza de Estufa no terreno do CAO | Centro Paroquial
da Vitória (Idosos e Crianças) - 10 alunos | atividades com crianças (1º ciclo) e idosos
Banco Alimentar - 15 alunos | Apoio no Armazém: elaboração de cabazes e
organização do armazém | Convento de Francos (Limpar jardim) - 15 alunos |
Limpeza da quinta;
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 Parceria com a Associação Somos Nós (Assoc. para Autonomia e Integração de Jovens
Deficientes)
Parceria de cooperação com a Associação Somos Nós que se traduziu no
acolhimento/integração de um utente desta Associação, no bar principal do Campus Foz da
Católica no Porto, semanalmente, às terças-feiras e entre as 15h00 e as 16h15.

Recolhas de Sangue + Recolhas de Sangue para Medula Óssea
Duas recolhas por ano. Uma das recolhas associada à “Mega Recolha de Sangue” promovida
pela Federação Académica do Porto. Para além da divulgação a UDIP contacta e assegura a
presença do Instituto Português de Sangue e da transplantação do Norte.
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DIMENSÃO ESPIRITUAL
A dimensão espiritual é desenvolvida em parceria com a Pastoral Universitária/Capelania da
Católica no Porto.
Caminho de Santiago | 5, 6 e 7 de outubro| para antigos alunos
A pé até Santiago de Compostela desde Pontevedra– ultimas 3 etapas do Caminho
Português. Uma oportunidade de encontro pessoal, com a natureza e com os outros.
Atividade com custo associado para os participantes. Participaram no Caminho 22 pessoas.
A Universidade disponibilizou o carro de apoio.

Grupo de Estudo da Bíblia – Semanal|13h15 às 14h30 | Fevereiro a Maio | 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 maio. Estiveram presentes nas sessões,
uma média de 25 pessoas.
A Break for God – Semanal| Outubro a Abril | Para todos
10 minutos de oração na capela do Campus da Foz. Às 4ªs feiras entre as 9h50 e as 10h.
Participaram uma média de 10 pessoas.
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Aulas abertas na Faculdade de Teologia | para docentes e funcionários
A pedido da UDIP a Faculdade de Teologia apresenta semestralmente um conjunto de aulas
abertas nas quais podem participar os colaboradores da Católica Porto
1º semestre
 Teologia Moral Social – D. Manuel Linda
 Hagiógrafos – D. António Couto
 Introdução ao Cristianismo – Abel Canavarro
 Arqueologia e Arte cristã – J. Ferrão Afonso (Escola das Artes)
 Evangelhos Sinóticos – Bernardo D`Almeida
 História da Igreja em Portugal – Adélio Abreu
 História e Teologia das Religiões – José Pedro Angélico
2º semestre
 Pentateuco – D. António Couto
 Teologia Espiritual – Abel Canavarro
 Propedêutica Bíblica – José Carlos Carvalho
 Fé e Teologia – José Pedro Angélico

Pontapé de saída da Pastoral Universitária
18 de Out | CIMT
Organização conjunta dos movimentos ligados ao secretariado diocesano da pastoral
universitária. Dialogo dos Universitários com o Bispo do Porto. Participação nas reuniões
de preparação e colaboração na organização logística da noite.
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 Missas de Abertura do ano lectivo
Organização da missa de início de ano letivo no campus Foz. Missas animadas por
estudantes.

 Natal da Católica no Porto
Colaboração na organização do Encontro de Natal 2018 para a Comunidade Interna.
Missa e Jantar

Preparação do Natal
Durante as 4 semanas do advento, envio de frases semanais por e-mail a cerca de 300
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
- 13 -

Preparação da Páscoa
Durante a quaresma, envio de frases diárias por e-mail a 280 pessoas, com o objectivo de
ajudar as pessoas a viver melhor o tempo de quaresma.
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DIMENSÃO CULTURAL
Congresso O que de Verdade Importa | 11 de abril | Casa da Música Porto | para
estudantes
Organizado pela Fundação espanhola “Lo que de Verdad Importa” que se dedica há oito
anos a organizar Congressos gratuitos com testemunhos reais de histórias de vida que
ajudem jovens (11, 12º anos e universitários) a perceberem 'O que de verdade importa' na
vida e que é possível superar os obstáculos, por mais intransponíveis que pareçam. A UDIP
colabora na organização do Congresso no Porto, na sua quinta edição nesta cidade.
(Participaram cerca de 1000 pessoas)

 Teatro das Missões | 13 e abril | para todos e aberto ao público em geral
Colaboração com as missões na organização da apresentação do teatro à Comunidade
Académica e suas famílias. Espetáculo que reverteu para as vitimas de Moçambique,
especificamente para a Universidade Católica. Total angariado 900 €.
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 FAITH'S NIGHT OUT PORTO (FNO) | 29 de junho | aberto ao público em geral
Iniciativa promovida pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora (EJNS) com o apoio da
UDIP. Tendo a Fé como foco, o objetivo foi transmitir experiências, mas também inspirar
todos os participantes a viverem uma Fé viva. 12 Oradores a falar em conferências de 7
minutos. Conferências simples e diretas, que passaram uma mensagem chave sobre a Fé,
seja pelo exemplo, pelo conhecimento ou pela perspetiva de quem fala. Participaram 300
pessoas.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
CASUS – CAtólica para a SUStentabilidade
Coordenação com a colaboração da Profª Helena Gonçalves da CPBS no desenvolvimento
do projeto CASUS, que pretende evidenciar, agregar e implementar dinâmicas de
responsabilidade social no Centro Regional do Porto. Este projeto foi iniciado em 17_18.
Durante 18_19 as principais iniciativas desenvolvidas foram na área do ambiente
(reestruturação dos contentores de recolha de lixo, formação das empregadas de limpeza)
e na formação dos colaboradores não docentes (entre maio e julho concretizaram-se 10
workshop’s num total de 175 participantes). O projeto está ainda numa fase de
“Compreender, Convencer e Comprometer a Universidade” para a RSU. Mais de 24
reuniões no âmbito do projeto. Dimensões/áreas propostas em 18_19:
Proposta de revisão do Código de Ética e Conduta da UCP (CE); Participação nos almoços
do grupo informal de ética ena discussão de como tornar o código “vivo”
Identificação de indicadores com vista a um relatório de sustentabilidade para 2020, mas
em 2019 elaboração de um relatório mais conceptual;
Constituição de Grupos dinamizadores com colaboradores: “Brigadas” (Ambiente, Higiene e
Segurança, Saúde e bem estar, Ética); Sensibilização dos colaboradores não-docentes para a
temática da Sustentabilidade e da RSU; Inclusão de questões relacionadas com a ética no
barómetro social dos colaboradores e nas entrevistas de saída; Identificação de problemas
da área ambiental e sugestão de melhorias;
Agregar e comunicar as iniciativas de impacto na comunidade externa (Cedências de
espaços à comunidade (preços sociais ou preço zero); Protocolos com entidades externas;
Listagem
de
conferências/seminários
abertos
à
comunidade
(gratuitos);
Capacitação/formação em temas que contribuam para o conhecimento das problemáticas
do DS (ex: Ética e Cidadania; Sustentabilidade e/ou Responsabilidade Social; ODS);
Iniciativas de “impacto” promovidas pelas UA; Participação probono de pessoas do CRP em
palestras/seminários/ cursos)
Comunicação institucional (Conceção do ícone do projeto; Plano de comunicação interno e
externo; Criação da Campanha de sensibilização para o “lixo”)
Projeto Ambiental (Mapeamento e inclusão de novos ecopontos; Criação de procedimentos
de recolha do lixo; Formação das pessoas de limpeza; Campanha interna)
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Participação no
Sustentabilidade

Grupo

interdisciplinar

Inovação

Social

e

A partir de uma reflexão interdisciplinar, tendo como inspiração o conceito de Cidades
Compassivas e o projeto CASUS do CRP, surgiu a ideia de se desenvolver um projeto que
estudasse/analisasse/implementasse o conceito de Universidade Compassiva.
Grupo interdisciplinar Inovação Social e Sustentabilidade: (Pedro Melo / Patrícia Coelho
(Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde); Filipe Martins (Centro de Investigação
para o Desenvolvimento Humano); Cristina Sá (Centro de Investigação em Ciência e
Tecnologia das Artes); Margarida Silva (Centro de Investigação em Biotecnologia e Química
Fina/ Escola Superior de Biotecnologia); Filipe Pinto (Área Transversal da Economia
Social); Carmo Themudo/ Helena Gonçalves (Projeto CASUS).
Em Junho de 2019 foi apresentado no Sinergias o projeto Universidade Compassiva – um
contributo para a sustentabilidade para ser detalhado e implementado em 19_20

Aprendizagem pelo Serviço (ApS)
Metodologia inovadora de ensino que une aprendizagens curriculares a um serviço por
uma causa social, permitindo a formação de alunos socialmente responsáveis. A UDIP tem
vindo a sensibilizar a Presidência para este tema e este ano letivo com a perspetiva de um
financiamento, a FEP (Profª Luisa Mota Ribeiro) assumiu a liderança cientifica do projeto
com a colaboração da UDIP.
Iniciou-se assim, em várias fases, a elaboração da Candidatura à Fundação Porticus do
projeto CApS (Universidade Católica e Aprendizagem pelo Serviço: Inovação e
Compromisso Social). Em Setembro realizou-se uma conversa presencial com a instituição
financiadora do projeto, a Porticus, e em janeiro de 19 foi enviada a primeira nota
conceptual sobre o projeto. Em Maio, foi enviada uma versão mais detalhada da proposta
que foi muito bem aceite e em Setembro prevê-se entregar a versão final.
Em Setembro de 2018 participamos no IX Congresso Nacional e I Europeu de ApS em
Madrid. (FEP – Profª Luisa Mota Ribeiro; UDIP – Carmo Themudo).
Em Outubro de 2018, foi apresentada a metodologia no CATCH Porto que começou a
estudar a sua implementação nas UA`S.
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OUTRAS INICIATIVAS E PROJECTOS:
 Assegurar a divulgação e acompanhamento dos falecimentos associados à
Comunidade Católica Porto
 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)
 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); Reunião com todos os diretores das UA no sentido de
apresentar à Presidência do CRP um plano de ação da capelania
 Participação nas reuniões do Conselho Diocesano da Pastoral Universitária
(trimestral)
 Fazer a ponte entre os Grupos Académicos, Praxe, Alunos e a Presidência e em
algumas situações entre AE´s e Presidência
 Participação na Formação VELA – Visão, Estratégia, Liderança e Ambição (16 horas)


ORSIES – Observatório de Responsabilidade Social e Ensino Superior
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.
Foi criado em fevereiro de 2017, com representantes de 28 (atualmente 30)
Instituições de Ensino Superior de diferentes regiões de Portugal. O ano de
2017_18, tendo como meta a elaboração do “Livro Verde sobre Responsabilidade
Social e Instituições de Ensino Superior” foram realizadas reuniões mensais de
trabalho colaborativo com os representantes de cada uma das IES membro,
identificando boas práticas e indicando recomendações concretas de
Responsabilidade Social. O Livro Verde, apresentado em março de 2018, esteve em
consulta pública até final de junho, estando prevista para breve a sua versão final.
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Em 2018_2019, o ORSIES organizou dois grupos de trabalho: AprendizagemServiço(ApS) e Indicadores de Responsabilidade Social Universitária. O Grupo de
ApS foi coordenado pela Universidade Católica.


Parceria com a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, na
qual o campus da Foz se insere, para desenvolvimento de projetos, formação, …. no
sentido de promover a relação de proximidade com organismos e instituições locais.
Destaca-se a Formação “Obstáculos na vida, nem sempre a viram ao contrário”
para os colaboradores (incluindo o Presidente e Executivo) – participaram
cerca de 40 pessoas e os objetivos foram: Promover a relação interpessoal, o sentido
de pertença e o espírito de equipa; Motivar e inspirar a equipa, para os valores da
UF tais como lealdade, compromisso, verdade, rigor…



Projecto Escolas Solidárias da Fundação EDP – a UDIP representa o Centro
Regional do Porto, como patrono, do Projecto, participando, como júri, na seleção
das escolas a concurso. Escolas Solidárias Fundação EDP é um Programa nacional
que promove a cidadania ativa e solidária nas escolas, assente na promoção dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações
Unidas. Em 2019 inscreveram-se no projeto cerca de 450 escolas.



Organização de uma Formação em Voluntariado “À descoberta do Voluntariado”
para 30 alunos dos Colégio Cedros e Horizonte | 29 e 30 de outubro de 2018
Objetivos: Dar a conhecer a importância do voluntariado para a sociedade;
Promover o voluntariado como fonte de auto-conhecimento e desenvolvimento de
competências humanas; Dar a conhecer contextos reais de voluntariado
(testemunhos e visitas)

 Cedência de Espaços (auditórios e salas) para Seminários, Conferências,…
promovidos por entidades parceiras da UDIP ou organismos da Igreja.


Alumni – Em julho de 2018 a UDIP foi designada pela Universidade para assumir
também o cargo de ponto de ligação entre as Associações Alumni e a Presidência.
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