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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 vai 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 19_20 foi um ano especial para a UDIP quer pela redefinição
e introdução de novas linhas estratégicas e objetivos para 2019 – 2024, dois de um período de reflexão
no final do ano letivo passado, quer devido à pandemia da COVID 19 que forçou a parar e cancelar
algumas das atividades e fazer um esforço de reinvenção de atividades à distância.

1

ECE- Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre as Universidades Católicas
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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). Em maio, devido às circunstâncias da pandemia
e por serem meses mais calmos tradicionalmente para a UDIP, o Eduardo foi emprestado aos Serviços
Académicos até setembro de 2020. É de sublinhar a importante colaboração voluntária de estudantes
quer na coordenação geral da UDIP (8 estudantes), ajudando a definir e organizar atividades, quer nos
grupos de voluntariado, CASO (11 estudantes) e GAS África (5 estudantes).
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.
É ainda de destacar que este ano foi definido um tema anual para a UDIP – “Ser Cuidador do Planeta”,
para que todas as atividades tenham um tema comum. Cuidar do Planeta, pode, à primeira vista, ser um
tema bastante óbvio, em que se iria abordar a temática ambiental. Porém, o objetivo passou por
mostrar que ser cuidador do planeta é muito mais do que só isso, que ser cuidador, está também na
forma como tratamos as outras pessoas, como resolvemos os nossos problemas, como nos alimentamos
ou até como praticamos a nossa fé.
Por último, salientar alguns momentos importantes que decorreram no ano letivo 19_20:
 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;
 a comemoração da mega ação solidária Giving Tuesday, no dia da pessoa com deficiência, em
dezembro, que teve como ponto alto o torneio de matrecos organizado entre estudantes da
UCP e utentes de associações de pessoas com deficiência mental, parceiras da CASO
 a celebração dos 30 anos de existência do GAS África;
 o inicio do voluntariado de colaboradores
 a criação de mais uma oportunidade de voluntariado internacional para estudantes (Missão
Brasil);
 e o início do projeto CApS, Católica Aprendizagem Serviço, em co- coordenação com a Profª
Luisa Mora Ribeiro da FEP
Nas páginas que se seguem, pretende-se sistematizar as atividades, iniciativas e projetos desenvolvidos
ao longo do ano antes e depois da COVID 19.
Nota adicional: em novembro de 2019, a UDIP deixou de assumir o cargo de ponto de ligação entre as
Associações Alumni e a Presidência.
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Sistematização das atividades | ano letivo 2019-2020

UDIP em números 19_20

+ de 1600
pessoas
envolvidas
nas/pelas
iniciativas
UDIP

+ de 40
iniciativas
+ 35
instituições
parceiras

+ 4000 horas
de
voluntariado

+ de 600
voluntários
(pontual +
regular)

Áreas

Pessoas Alcançadas

Ser + Serviço
voluntariado, campanhas, dádiva de sangue,….
Ser + Pessoa
ciclo alta inspiração, caminho de santiago, …
Ser + Fé
missas, mensagens de advento e quaresma…
Ser + Comunidade
Iniciativas com parceiros, eventos comunidade

375
400
609
260
+ 1. 644
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Ser + Pessoa
•
Iniciativa que passou
para a nova pessoa de
ligação com antigos
alunos

•

Espaço de Reflexão e Introspeção | Cuidar do planeta interior

Hora de Cervejar "Como ser Cuidador do Planeta?” - Um evento de partilha de informação, onde
se ajuda a pensar. O objetivo é convidar oradores de cada área académica da UCP, antigos
alunos, que falem de como cuidam do planeta no seu contexto profissional
Ciclo Alta Inspiração - Um evento de inspiração, com colaboração de docentes. Cada professor
escolhe um pequeno filme com uma história da vida de Jesus ou outro (5/10 minutos) e
comenta. Almoço integrado. Local – hall da capela

Outubro | Tema: “Será que sabes perdoar?” | Prof. Tomás Cantista Tavares, ED | assistiram 70
alunos
Novembro | Tema: “Refugiados....E se fosses tu?” | Profª Mariana Reis Barbosa da FEP |
assistiram 8 alunos
Total
338 participantes

Dezembro | Tema: “Levarias a vida ao limite?” | Prof. Agostinho Guedes, ED | assistiram 20
alunos
Fevereiro | Tema: “Voltei as missões. E agora?” | Pd. José Pedro Azevedo e Teresa Folhadela |
assistira 10 pessoas
Abril | Tema: “Manter a calma em tempos de incerteza”, o testemunho da Enfª Mariana Seabra
Guimarães, enfermeira na “linha da frente” do combate ao COVID 19 e Antiga aluna do Instituto
de Ciências da Saúde | on-line (71 + 1,9 mil visual.)
Maio | Tema: “Como manter o sorriso em tempos de COVID19”, conversa com Zé Pedro Cobra
|advogado | humorista | voluntário | on-line (131+ 4,1 mil visual.)
Maio |Tema: “Fazer a diferença sem sair de casa”, conversa com Leonor Cabral, dinamizadora
da iniciativa #asdeznolargo e antiga aluna da Faculdade de Educação e Psicologia | on-line (28 +
1,6 mil visual.)
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•

Total 22
participantes

Caminho de Santiago – momento de encontro e reflexão em contacto a natureza (comunidade
interna em Abril)
• II Caminho de Santiago | 22 a 25 de fevereiro| para antigos alunos
“O perdão dos meus passos”, foi o tema que acompanhou as ultimas 4 etapas do Caminho Francês.
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.

•

Congresso O que de Verdade Importa - Um evento de inspiração, com testemunhos de vida
contados na 1ª pessoa. Evento externo, mas que vale a pena ser mais promovido internamente
junto dos estudantes
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Ser + Fé
•
Total 50

•

•
•


Total 306

Espaço de Reflexão e Introspeção | Cuidar do planeta interior

Capelania – Missas (celebrações especiais de aniversário, morte, outro) | momentos de oração
semanais | Acompanhamento individual | organizar missas fora de portas em vários locais da UCP |
promover as atividades do CIMT – centro in manus tuas (centro universitário da Diocese do Porto)
Missas de Abertura do ano letivo: Organização da missa de início de ano letivo no campus Porto.
Missas animadas por estudantes durante o ano (mensal)

Advento, Natal, Quaresma, Páscoa – Marcar os principais momentos da liturgia cristã com
eucaristias e mensagens de preparação
Natal da Católica no Porto: Colaboração na organização do Encontro de Natal 2019 para a
Comunidade Interna. Missa e Jantar

Preparação do Natal - Durante as 4 semanas do advento, envio de frases semanais por e-mail para
306 pessoas e colocação de cartazes com as referidas frases em vários pontos da Universidade, com
o objetivo de ajudar as pessoas a viver melhor o tempo de advento. Assegurar a montagem dos
presépios nos Campi
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Total 223

Total 30

Total
20 estudantes

Parte da quaresma e a Páscoa ocorreram no período de confinamento. Apenas se manteve o envio
das frases por mail durante a quaresma para 223 pessoas.

•

Grupo de Estudo da Bíblia – oportunidade para aprender e aprofundar o conhecimento sobre
Jesus e a Sua mensagem (2º semestre). Colaboração de D. António Couto. Realizou-se apenas
duas vezes com 30 inscritos.

•

"Cuidar do planeta: com ou sem fé?“ – em forma de debate, com dois oradores que cuidem do
planeta, um sendo católico e outro não.

•

Abril | Encontro de um grupo de Oração de alunos, no Zoom com o Pd. Bráulio

•

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

•

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);
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Ser + Serviço

Espaço de Entrega | Cuidar do planeta exterior

•

Voluntariado - este ano letivo havia o objetivo de aumentar oportunidades de Voluntariado
Internacional, desenvolver voluntariado de competências (SER + Profissional) e ainda criar
voluntariado de colaboradores (colaboração com RH)

•

CASO, GAS África, Missões, Campanhas de doações, Recolhas de Sangue:

CASO—CAtólica SOlidária Grupo com relatório próprio
Núcleo de voluntariado da Católica. Porto que dá a possibilidade a todos os interessados de fazerem
acções de voluntariado pontuais ou regulares ao longo do ano ou no verão em Portugal ou no
estrangeiro.
Equipa de responsáveis 19_20

Total
166 + 78

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)
Assistiram às sessões de apresentação 300 alunos e fizeram-se 162 entrevistas
Dados até Março:
VOLUNTARIADO REGULAR:
nº Estudantes 166
Nº horas/ano letivo
166*1,5*13= 3237h

VOLUNTARIADO PONTUAL:
nº Estudantes 78
Nº horas/ano letivo 253h

instituições

instituições

3

donativos

530 bens

31

(roupa, brinquedos,
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comida, mesas e cadeiras)

VOLUNTARIADO REGULAR
Distribuição de Voluntários por UA | 19_20
Campus Foz

Total

CPBS

EDireito

Dupla

FEP

EArtes

FTeo

ICS

ESB

62

34

14

21

1

0

7

23

166

Dados depois de Março:
VOLUNTARIADO REGULAR À DISTÂNCIA PÓS-COVID:
nº Estudantes 26
Nº total de horas
390 (1,5h durante 10 semanas)
Instituições
4
Pessoas alcançadas
33

Testemunhos 19_20:


Isadora Roza (Ser + Vida Crianças – Casa Ronald McDonald): “Para mim, o voluntariado é uma
forma de amadurecer, olhar para a vida com outros olhos, ouvir, mas acima de tudo saber
escutar, de doar sorrisos e momentos mágicos, é um sentimento inexplicável, é quando mesmo
- 12 -

diante de adversidades as crianças sorriem, brincam, divertem-se, choram, contam suas
histórias e onde me ensinaram a ser mais humana, mais paciente, mais feliz, mais completa.”

Total
5 jantares
31 colab.



Catarina Marinho (Ser + Exemplo Apoio ao estudo FAP no Bairro): “Para mim o voluntariado
tem sido acima de tudo uma grande aprendizagem, lidar com crianças de um meio muito
diferente daquele a que estou habituada que não têm umas vezes um “background” fácil e tem
sido uma experiência mesmo muito enriquecedora e que me tem deixado super feliz, sempre
que entro na FAP é como se durante aquelas 2 horas os problemas e o stresses do dia a dia
desaparecesse e estou ali a dar o melhor de mim!”



Rita Franco (Ser + Sabedoria Lares e Centros de Dia – CSFD): “Tendo já feito em anos anteriores
voluntariado em outras áreas - com crianças e sem-abrigo - tive uma especial curiosidade em
experimentar a área dos mais velhos. Sempre gostei de falar e ouvir pessoas de idade, com
experiência, com mil e uma histórias para contar. Logo no início fui bem recebida por todos,
apesar de ter tido alguma dificuldade em abrir-me. Esse obstáculo não durou, contudo, muito
tempo…..Para mim, o voluntariado tem sido isto, ver bons momentos, ver maus momentos,
tentar fazer alguma diferença por mais pequena que seja, crescer, fazer outros sorrir, fazer
outros sentir-se bem, ouvir, sentir.”

CASO COLABORADORES
Com o objetivo de promover o voluntariado na Universidade por um lado e por outro de construção de
comunidade e de um conhecimento maior entre todos os colaboradores, arrancou este ano a iniciativa
CASO colaboradores promovido pela UDIP/CASO e RH/SDP. Esta dinâmica concretizou-se sobretudo em
jantares mensais na Casa Ronald Mc Donald, organizado por uma equipa de voluntários dos
colaboradores não-docentes da Universidade. A equipa pensou num tema, escolheu uma ementa, fez
compras, cozinhou no local, decorou a mesa e sentou-se à mesa para conversar com as famílias. Quem
participou chegou entusiasmado e com vontade de repetir.
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VOLUNTARIADO NO BRASIL
Um mês, de 29 Junho a 31 de Julho de 2020. Pela primeira vez, através da Universidade de Comillas, foi
apresentado aos estudantes mais uma oportunidade de voluntariado internacional. No Brasil, em
colaboração com o Centro Fé e Alegria, na cidade de Vazantes, por meio de uma parceria com a
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), da Sociedade de Jesus e a Universidade de Comillas
(Madrid). A intenção do projeto é facilitar o intercâmbio e a convivência com a população local por meio
da colaboração com a criação e desenvolvimento de atividades de tempos livres com os alunos do
centro, intercâmbio cultural e interação com os habitantes de Vazantes.

GAS África | para estudantes da Católica e outros
Grupo com relatório próprio
“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. Durante o ano o grupo teve uma sessão quinzenal de formação,
bem como fins- de semana de trabalho e um retiro. Coordenado por uma Direção de estudantes
voluntários.
As circunstâncias da pandemia levaram a uma alteração da missão, tendo sido organizada uma missão no
Algarve, em parceria com a Santa casa da Misericórdia de Albufeira.
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GAS`África em números | 2019_2020
Total de estudantes em formação: 23 (Completaram a formação: 12 estudantes)
Nº horas de formação

Estudantes UCP

Outros

5

18

horas de formação geral: aprox.72h
horas de formação específica: aprox.30h
horas de voluntariado totais: aprox.220h
horas de voluntariado p/ voluntário: aprox.17h
MISSÃO 2020
Local
Algarve | Albufeira

Estudantes UCP
2

Outros
3

Missões Universitárias - Missão Católica Porto
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.

Total
50 estudantes

•

Atividades de voluntariado para os caloiros: apoio na organização de uma atividade no inicio do
ano letivo para os novos alunos de Biotecnologia, Direito e os alunos estrangeiros (Internacional
Office). Este ano o voluntariado foi realizado no Banco Alimentar, na elaboração de cabazes e
organização do armazém.

•

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 dois utentes desta Associação, no bar principal do Campus Foz da
Católica no Porto, semanalmente, às terças-feiras e quintas-feiras entre as 15h00 e as 16h15.
(antes da pandemia)

Total
143 estudantes
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•
Total:
25 participantes

Recolhas de Sangue e 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. Este ano apenas se realizou a campanha do 1º semestre.
No 2º semestre, foi feita uma sensibilização por mail para a dádiva nos hospitais e IPSangue que
estavam com falta de sangue devido à pandemia.
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CASUS – CAtólica para a SUStentabilidade


Colaboração na organização da Formação Compreender a COVID 19 e saber agir e cuidar com a
Direção de Infraestruturas e Aprovisionamento (Saúde e Segurança no Trabalho) e Direção de
Recursos Humanos. Formação destinada aos colaboradores não docentes da UCP



Reunião com Vitaminas (2 x em maio e 1 x em junho) para não “deixar cair” a iniciativa. Foi pedido:
Proposta de um plano de ação que contemple dois eixos: pelo menos uma ação/dinâmica a
implementar até julho; plano de ação ou ideias/projetos a implementar a partir de setembro + Conversar sobre o próximo ano letivo e ver que elementos gostariam de permanecer mais um
semestre e que elementos gostariam de “passar a pasta”



Reunião com a Provedora de Ética para apresentar propostas da Vitamina E; Reunião com
Infraestruturas e Vida no Campus para apresentar propostas das Vitaminas A e B.



Junho - Webinar da FIUC “El marco de referencia Newman – o marco de RSU para o mundo das
universidades católicas - indicadores de responsabilidade social (avaliar politicas e práticas e não o
impacto)



Semana e Ano Laudato Si:
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Semana | Colaboração na organização da celebração do 5º ano da Enciclica Laudato Si,
integrando uma equipa Nacional da UCP. Sob o tema “Tudo Está Interligado”, a Universidade
marcou esta semana com frases diárias nas redes sociais e site, reflexões, desafios,
divulgação de iniciativas a acontecer noutros locais, e uma conversa final.



Ano Laudato si’ na UCP (maio 2020 a maio de 2021) | Integração da Equipa para preparar no
Ano Laudato Si na UCP para que haja um evento por mês.

Junho | Sessão de Abertura - Cardeal Luis Antonio Tagle que foi Arcebispo de Manila e é
atualmente o Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos.
Julho | "Para ler a Laudato si’", será apresentada uma proposta de leitura desta Carta Encíclica.

Politica de Saveguarding UCP – reuniões para implementação do sistema de proteção e cuidado na UCP,
nos 4 campi
 6 de março - reunião intermediária: reunião com Rita Paiva e Pona e com Ana Sofia Marques, que
atualmente trabalha no Projeto de Saveguarding do CEPCEP (UCP) e acompanhou o sistema de
proteção e cuidado da Companhia de Jesus. Objetivo: apresentar plano interno e obter conselhos
sobre como operacionalizá-lo.
 26 de março - 3ª reunião Presenças: CT; Rita Paiva e Pona; Cristina Chaves (Viseu); Marília Pinto
(Braga): Análise do benchmark de Políticas e Procedimentos de Saveguarding de Universidades
Católicas em todo o mundo; Reflexão sobre o tópico Política e/ou Sistema para a UCP
 3 de abril - reunião intermediária com Ana Sofia Marques para refletir sobre quem devemos
identificar como agentes e beneficiários.
 21 de abril - 4ª reunião Presenças: CT; Rita Paiva e Pona; Cristina Chaves (Viseu) ; Marília Pinto
(Braga): Definição do plano de ação para o novo ano acadêmico (plano de comunicação e de
- 18 -





formação); Mapas de Risco - identificação das principais situações de risco nos vários campi e
preenchimento dos mapas.
14 de maio – 5ª reunião - Reunião com Ana Sofia Marques para dar suporte na estruturação dos
mapas de risco (qual é o risco, quem é o agente, quem são os beneficiários): Definição das situações
prioritárias a serem incluídas na primeira etapa do Plano de implementação da UCP
2 de junho – 6ª reunião - Discussão das principais mensagens a serem incluídas no Código de Ética e
Conduta e nos Procedimentos, incluindo mensagens do Papa e dos Bispos Portugueses (Conferência
Episcopal) - Definição do plano de ação e calendário para o próximo ano académico (formação,
plano de comunicação para divulgação da existência de um plano de proteção e cuidado na UCP)

Projeto CApS – Católica Aprendizagem-Serviço
 Março - Reunião com entidade financiadora (Porticus) para fazer ponto de situação, rever e enviar
novo cronograma
 Reunião com equipa nacional para discutir o cronograma e próximos passos
 Reuniões regulares de coordenação e de leituras (Abril – Junho, uma vez por mês)
 Reuniões mensais por skype com a consultora externa (Profª Pilar Aramburuzabala)
 Reunião com Equipa Local do Campus Porto
 Organização da Formação (2, 3 e 16 de julho) da Pilar Aramburuzabala a todos os membros das
Equipas Locais dos campi da UCP e membros da Equipa Nacional
 Criação de um grupo UCP - CApS no Teams
 Criação do selo ApS em articulação com o gabinete de comunicação da reitoria (contacto com o
gabinete de design que desenvolveu o logo da CASUS)
 Reunião com Univ. Comillas e Deusto para partilha de ideias e boas práticas sobre ApS em tempos
de pandemia.
 Reunião com Porticus que pediu mais elementos para o projeto, sobretudo indicadores para os
outcomes
 Reunião com SIGIQ para conversar sobre as questões de avaliação e monitorização do projeto.
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.
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Janeiro – Apresentação dos resultados dos dois grupos de trabalho desenvolvidos durante o ano de
2019 grupo de trabalho sobre Indicadores de Responsabilidade Social das Instituições de Ensino
Superior; e grupo de trabalho sobre Aprendizagem e Serviço (liderado pela UCP)



Fevereiro - Sessão Voluntariado e Ensino Superior: Workshop com Fábio Silva - a experiência do
Transforma Brasil e possibilidades de colaboração com Portugal; Os projetos da rede de
voluntariado de ensino superior e possibilidades de colaboração com o Transforma Brasil; Discussão
do Plano de Atividades 2020/21 do ORSIES



Abril: Encontro com IES sobre os impactos da pandemia e as ações de responsabilidade social que as
IES têm desenvolvido, com a presença do Ministro Manuel Heitor;



Participação na recolha e sintetização das ações de responsabilidade social da UCP nos 4 campi para
integrar o Relatório Ensino Superior e Responsabilidade Social em Tempos de Covid-19



Abril - Reunião com a presença da Doutora Maria Nieves Tapia do Centro Latino Americano de
Aprendizaje Y Servicio Solidario (CLAYSS) – conferência sobre Aprendizagem e Serviço em tempos de
Covid-19



Junho: Reunião de Apresentação do Relatório Ensino Superior e Responsabilidade Social em Tempos
de Covid-19, com mais de 700 exemplos concretos de iniciativas. Contou com a presença do
Secretário de Estado da Tecnologia e Ensino Superior, do Presidente do CRUP e do Presidente do
CCISP



Julho: Reunião de apresentação no manual de indicadores de responsabilidade social do ORSIES +
conferencia com Marcos Oliveira da URSULA (Unión de Responsabilidad Social Universitaria de
Latinoamericana)
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Julho: Conferência sobre Responsabilidade Social na AUSJAL Associação Universidades Jesuítas
América Latina, com Daniela Gargantini

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 Univ. Lisboa e o Instituto Português de
Saúde Norte – Cruz Vermelha Portuguesa.
 Fevereiro de 2020: 1ª reunião da assembleia geral da Rede de Voluntariado no Ensino Superior (RVES)
 15 junho: Reunião para um ponto de situação e definir a participação de cada IES no plano
estratégico 2019-2021
 20 e 21 de julho: Participação nas reuniões dos grupos de trabalho nos quais a UCP aderiu:
“Estruturar recomendações nacionais para as IES no que diz respeito ao voluntariado” e
“Diagnosticar as práticas de voluntariado nas IES - Levantamento de práticas de voluntariado nas
IES.”

Ser + Comunidade

Total:
30 participantes




Total:
150 participantes

•

Cuidar do planeta exterior| Espaço de Encontro e Socialização

Vem conhecer a UDIP - evento descontraído, de encontro dos alunos, onde se apresenta o tema
e as atividades que a UDIP irá dinamizar durante o ano. Missa e Festa ao final do dia
Apoio à comunidade interna em tempo de COVID:
o E-mail a toda a comunidade
o Organização da Missa de Páscoa
o Apoio na dinamização e organização de 2 sessões das Sextas Sentidas;
o Recolha dos nomes e contactos e consequentes telefonemas aos reformados
o Organização e divulgação do terço no 13 de maio
o Recolha de informação e envio de mail com informação de campanhas de sensibilização
para doar bens e sangue
Noite das Francesinhas – evento de encerramento do ano noite de francesinhas, com música ao
vivo, onde se celebra o fim do ano.
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•
Total:
50 participantes

•

Concerto Solidário - um evento de união da comunidade, com atuações de grupos da
Universidade (Tunas e Grupo de Fados), assim como bandas que possam existir de alunos da
UCP. Valor angariado a reverter para alguma iniciativa/instituição
•

Tunas, Associações de Estudantes– ligação com a presidência para assuntos relacionados com
estes grupos

•

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)

•

Total:
30 participantes

Comemoração do dia Internacional da pessoa com deficiência - organização um Torneio de
Matrecos, no átrio principal da universidade, entre equipas de estudantes da universidade e
utentes de associações de pessoas portadoras de deficiência (APPACDM-Porto, Somos Nós).
Organizou-se também uma campanha de recolhas de bens com a colaboração de todas as
Associações de Estudantes, com pontos de recolha em vários locais da Universidade. Estas
iniciativas integram-se na adesão da UCP ao movimento Giving Tuesday - “Qualquer pessoa,
organização ou instituição de ensino, esteja onde estiver, pode envolver-se neste movimento e
contribuir para um mundo mais generoso da forma que tiver mais significado para si.”

 Organização de uma Formação em Voluntariado “À descoberta do Voluntariado” para 30 alunos
dos Colégio Cedros e Horizonte | outubro de 2019 | 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.
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Formação dos elementos da Equipa UDIP
Organizadas pela UCP:
 Liderança no Desconhecido; Smart Work; Como Comunicar de forma eficaz - Talenter Academy
Talks
 Formação Compreender a COVID 19 e saber agir e cuidar: 1) Covid-19 e SARS-Cov-2; 2) Medidas
de Proteção; 3) Saúde Pública e Vida na Universidade – para colaboradores não docentes do
CRP (15 e 18 de maio, 3h30)
 Microsoft Teams - Prática para Utilizadores dos Serviços UCP Porto (3 julho 1h30)
Outras:
 Presença em Formações da Pista Mágica - Escola de Voluntariado: 24 abril Fazer Voluntariado
em tempos de COVID-19(1h30); 30 abril - Gestão Emocional no Voluntariado (1h30)
 05.05 1 hora Webinar – Motivação em tempos de crise, com Paz Gómes Ferrer da UComillas
(2h00)
 Julho | Programa de Formação em Liderança Colaborativa: 5 módulos de formação:
Autoconhecimento, Autoconfiança, Resiliência, Empatia, Serviço (1h30 cada módulo)
 Ciclo de conferências “Construir a Esperança”, promovido pela ACEGE: D. Manuel Clemente,
Dra. Isabel Furtado (TMG), Profº João Luís César das Neves (UCP) (1h cada conversa)

Outras iniciativas:

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


Reunião com o grupo do CRBraga que está a pensar as iniciativas de voluntariado com o objetivo
de apresentar a CASO



Reunião com colegas de Viseu para dar uma ajuda em iniciativas de voluntariado



Reunião com o grupo de trabalho EAUAPP (Estudantes Universitários Ativos durante a Pandemia
em Portugal): reunião com o grupo de professores; reunião com as associações de estudantes;
reunião sobre o Projeto Take-Care (Escola das Artes, ICS, FEP)
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