NOTA DE
ABERTURA

Mais e melhor

Centenas de estudantes da Universidade do Porto praticam voluntariado num
dos muitos organismos associados à Universidade ou em ligação com a comunidade. São, aliás, cada vez mais. A Universidade do Porto procura, através
da sua Comissão de Voluntariado, apoiar as iniciativas e tomar ela própria
em mãos muitas ações, ajudando a cumprir o objetivo de formar cidadãos
responsáveis de um ponto de vista pessoal e social.
Consciente de que o voluntariado é um importante fator de mudança do
mundo em que vivemos, a Comissão de Voluntariado tem por objetivo atrair
cada vez mais jovens para as ações desenvolvidas por si e pelos seus associados e ajudar a criar novas áreas onde as ações de voluntariado possam
fazer sentido. É isso que pretendemos já no curto prazo alargando até o raio
de ação a outras áreas e a outros organismos, partilhando experiências mas,
sobretudo, ajudando a criar soluções.
Se quisermos definir um objetivo ele é o de ajudarmos a estabelecer uma
rede com dimensão e eficácia suficientes para poder responder de uma forma
solidária aos novos desafios que se nos colocam.

A Comissão de Voluntariado da U.Porto

UNIVERSIDADE - PROGRAMAS
Projeto V.IVE! – Viver a Inovação e o Empreendedorismo na U.Porto
Voluntariado Desportivo U.Porto
Voluntariado em Atividades Culturais U.Porto
Voluntariado Estudantil Tutorial
Voluntariado nos Museus U.Porto
Voluntariado para a Produção de Informação Acessível (SAED)

FACULDADES E GRUPOS ASSOCIADOS
Gev - Grupo de Estudantes Voluntários da FDUP
Exup – Experience Upgrade Program

NÚCLEOS E ASSOCIAÇÕES DE VOLUNTARIADO
Associação Cura +
Fep Solidária
G.A.S.Porto - Grupo de Acção Social do Porto
Núcleo de Acção Social AEFFUP (NASA)
U.DREAM
Vo.U. - Associação de Voluntariado Universitário

Nota: Os textos referentes a cada grupo são da responsabilidade dos mesmos.

V.IVE! - VIVER A INOVAÇÃO
E O EMPREENDEDORISMO NA U.PORTO
DIRIGIDO A TODOS OS ESTUDANTES DA U.PORTO

O V.IVE! - Viver a Inovação e o Empreendedorismo na U.Porto é um programa de Voluntariado da U.Porto, que procura fomentar o empreendedorismo
jovem no Ensino Superior e que teve na sua origem as atividades extracurriculares desenvolvidas, desde 2008 e no âmbito do empreendedorismo, por
um grupo de docentes ligados à Universidade do Porto: Catarina Roseira,
João José Pinto Ferreira, Maria Manuela Pinto, Pedro Castro Henriques e Susana Soares.
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Este projeto contou, desde o seu início, com o apoio da Pró-Reitoria para o
Empreendedorismo, através do Prof. Carlos Melo Brito (Pró-Reitor), que subescreveu a proposta submetida e aprovada pela Comissão de Voluntariado
da U.Porto em 2013.

Missão do V.IVE!
A principal missão do V.IVE! é promover a Inovação e o Empreendedorismo entre os estudantes da Universidade do Porto, de modo a prepará-los
para uma melhor integração na sociedade do século 21. Apostando na multidisciplinaridade da U.Porto como uma oportunidade para construir novos
projetos de criação de valor, o programa V.IVE! tem, também, como objetivo
promover o desenvolvimento económico e social, através da valorização do
conhecimento cultural, científico, técnico e artístico da inovação, gerados em
sede universitário.
Público-alvo
Estudantes da Universidade
Perfil dos/as Voluntários/as
Docentes da Universidade do Porto.

Iniciativas do V.IVE!
A principal atividade promovida é o Start-Up Programme@UPorto (atividade extracurricular) que, direcionado ao empreendedorismo jovem no ensino
superior, tem promovido o desenvolvimento de competências neste domínio
em centenas de estudantes da U.Porto.
No ano letivo 2014-2015 participaram no programa Start-Up Programme@
UPorto cerca de 92 estudantes.
A U.Porto tem garantido uma presença ininterrupta nas competições nacionais do programa e os seus estudantes têm conquistado prémios europeus
afirmando-se, já na condição de Alumni, nos órgãos nacionais da Junior
Achievement Portugal e da Junior Achievement - Young Enterprise Europe.
A JA Alumni Portugal teve como fundadores estudantes da U.Porto encontrando-se sediada no UPTEC. Dois alumni participantes no programa foram
galardoados com o Prémio Cidadania Ativa 2014 e 2015.
Parceria:
Junior Achievement Portugal – Associação Aprender a Empreender

CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Email: vive.up@up.pt
Site: http://vive.up.pt
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VOLUNTARIADO DESPORTIVO U.PORTO
PROMOVER O DESPORTO NA UP

A Universidade do Porto reconhece a importância cultural e social do desporto e nessa conformidade entende o interesse da sua integração nos hábitos de vida saudáveis da comunidade académica. O programa de atividades
desportivas (formais e informais) disponíveis anualmente bem como o modelo de desporto de competição (Seleções da U.Porto) demonstram uma
enorme capacidade de atrair estudantes.
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É neste contexto altamente motivador e diversificado que surge o Programa
de Voluntário Desportivo da U.Porto. O Programa visa acolher estudantes da
U.Porto que se disponibilizem para exercer funções de voluntariado desportivo na U.Porto no quadro das atividades promovidas pelo Centro de Desporto da U.Porto (CDUP-UP).
Acresce ainda o facto da U.Porto estar envolvida na organização de grandes
eventos desportivos internacionais, como foi o caso do 7º Campeonato Mundial Universitário de Voleibol de Praia em 2014, que permitiu o acolhimento
de voluntários nas mais diversas áreas desta organização, e como será o caso
do 7º Campeonato Mundial Universitário de Floorball 2016 e do 12º Campeonato Europeu Universitário de Futebol 2017.
O CDUP organiza eventos dedicados também a um público mais novo. Anualmente são organizados três Campos de Férias Desportivos (Páscoa, Verão e
Natal) dedicados às crianças entre os 6 e os 14 anos, que será também um
bom momento de receção de voluntários para colaborar nas mais diferentes
áreas de organização desportiva.

A participação neste Programa permitirá desenvolver competências no
âmbito da Organização de eventos desportivos, da Gestão Desportiva, do
Jornalismo Desportivo e da Gestão das Equipas do Staff Técnico. Permitirá
ainda um contacto mais profundo com a comunidade desportiva da U.Porto
e com desportistas de diferentes níveis competitivos no desempenho de funções sociais, administrativas ou mesmo no desempenho de funções ligadas
diretamente à competição desportiva (ex: colaboração como treinadores).
Contamos com o apoio voluntário de todos para que possamos acrescentar
mais e melhor experiência desportiva às competências finais dos estudantes
da U.Porto.

Áreas de atuação:
- Eventos Desportivos;
- Modalidades desportivas;
- Gestão desportiva;
- Jornalismo desportivo.

CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Email: geral@cdup.up.pt
Telefone: 222 074 164
Facebook: www.facebook.com/DesportoU.Porto

9

VOLUNTARIADO EM ATIVIDADES
CULTURAIS U.PORTO
A Universidade do Porto pretende estimular a participação da comunidade
académica e da sociedade em geral no apoio e acompanhamento voluntário
às atividades promovidas a partir do Departamento de Cultura da sua Reitoria. Esta colaboração voluntária é certamente uma oportunidade para desenvolver competências, estabelecer contactos diretos com agentes culturais e
para integrar uma comunidade ativa, criativa e dinâmica.
Podem exercer funções de voluntariado nesta área estudantes da U. Porto,
antigos estudantes e outras pessoas que se mostrem disponíveis e motivadas para estas atividades.
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Áreas de atuação:
Cultura e Educação
- Apoio nas exposições, concertos, conferências e seminários;
- Apoio na divulgação das várias iniciativas promovidas pelo Gabinete;
- Apoio nas Visitas Guiadas /Serviço Educativo
Áreas desenvolvidas:
- Apoio a atividades culturais pontuais
- Dia Internacional dos Museus
- Feira dos Minerais e Pedras Preciosas

Apoio nas exposições temporárias e outras atividades culturais
- Vigilância e acolhimento dos visitantes
- Montagem de exposições
- Oficinas de serviço educativo
- Visitas guiadas
- Apoio logístico em conferências
O Departamento de Cultura reconhece a importância do Voluntariado na
prossecução das suas atividades, e deseja dar continuidade a este projeto,
incentivando cada vez mais a participação dos membros da comunidade
académica e da sociedade civil no apoio voluntário às suas atividades. .
Parcerias:
Fundação da Juventude
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CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Email: cdl@reit.up.pt
Telefone: 220 408 195
Facebook: www.facebook.com/pages/Cultura-Desporto-e-Lazer-da-UPorto

VOLUNTARIADO ESTUDANTIL TUTORIAL
COMBATER O INSUCESSO E O ABANDONO ESCOLAR

Missão e área de atuação
A Universidade do Porto, no âmbito da sua missão de prestação de serviços
à comunidade, numa perspetiva de valorização recíproca, integra o Projeto
Voluntariado Estudantil enquadrado no vetor Capacitação e Sucesso Escolar
do Programa Educativo Porto de Futuro, promovido pelo Pelouro do Conhecimento e Coesão Social da Câmara Municipal do Porto.
Este projeto surge numa perspetiva de valorização dos atos de voluntariado
tendo em vista o combate ao abandono e insucesso escolar nos ensinos básico e secundário.
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As atividades de voluntariado estudantil tutorial procuram contribuir para
minimizar dificuldades de aprendizagem dos alunos do ensino básico, neste caso concreto dos Agrupamentos de Escolas de Alexandre Herculano,
de Aurélia de Sousa, do Infante D. Henrique e de Rodrigues de Freitas, facilitando a sua integração na escola e na turma com o intuito de evitar o
abandono escolar, assim como de preparar os alunos para a tomada de
decisões responsáveis no presente e no futuro, quer na escola, quer na sua
vida pessoal e social.
Para os estudantes da Universidade do Porto, a participação neste projeto
possibilita não só o exercício da cidadania no domínio da educação, como
também a aquisição e desenvolvimento de competências complementares à
sua formação académica, nomeadamente, o seu sentido de responsabilidade social, de contributo educativo e de colaboração em medidas promotoras
do sucesso escolar e da inclusão social dos alunos.
Permitirá, também, capitalizar a experiência enquanto estudante do Ensino Superior para dinâmicas promovidas pela escola, independentemente
da sua área científica de formação, e sensibilizá-los para a importância das
ações de voluntariado no desenvolvimento de uma sociedade mais participativa e solidária.

Acreditamos que a intervenção dos voluntários se processa no desenvolvimento educativo dos alunos e não apenas no seu desenvolvimento escolar.
A convivência com uma realidade distante, mas desafiadora, é para os alunos
destes Agrupamentos uma mais-valia, abrindo-lhes horizontes e perspetivas
futuras que desconheciam. Acresce que a atenção, dedicação e apoio que os
estudantes universitários podem dar aos alunos do ensino básico é um fator
decisivo para a sua autoestima, bem-estar e empenho no estudo.

13

CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Email: voluntariado.up@reit.up.pt
Telefone: 220 408 210
Site: www.voluntariado.up.pt

VOLUNTARIADO NOS MUSEUS UPORTO
Ser voluntário no museu, para além do desafio e da valorização pessoal e
profissional, constitui uma responsabilidade perante a sociedade em que estamos inseridos.
Os museus possuem um valioso acervo que está a ser recuperado, estudado
e inventariado e o seu acesso digital encontra-se em reformulação.
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Os museus mantêm abertas várias salas, algumas das quais com módulos
interativos, que são visitadas por jovens das escolas e pelo público em geral.
Com o objetivo de divulgar e promover o conhecimento, os museus organizam exposições temporárias e outras atividades, muitas vezes em colaboração com instituições dentro e fora da U.Porto. Deste modo, colaborar
voluntariamente com os museus U.Porto é certamente uma excelente oportunidade não só de intervir diretamente na responsabilidade de conservação
e transmissão da herança cultural de excelência que a universidade possui,
como também para desenvolver competências profissionais e pessoais fundamentais para a integração no mundo do trabalho.

Áreas de atuação:
Casa-Museu Abel Salazar:
- Informatização de espólio (artístico, documental, biblioteca)
- Apoio ao Serviço Educativo
- Apoio à divulgação da Casa-Museu
- Colaboração na organização das diversas atividades desenvolvidas pela
Casa-Museu
Fundação Marques da Silva:
- Acompanhamento de visitas
- Inventariação de coleções
- Colaboração na organização das diversas atividades desenvolvidas pela
Fundação

Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto:
MHNC-UP
- Inventariação/informatização/digitalização das coleções de Zoologia, Botânica (Herbário), Mineralogia, Paleontologia, Antropologia e Arqueologia;
- Fotografia digital de espécimes e peças;
- Apoio na manutenção e valorização dos espaços e equipamentos do MHNC-UP;
- Apoio na divulgação do MHNC-UP;
- Transcrição e tradução de documentos;
MHNC-UP – Jardim Botânico
- Identificação de espécimes (fauna e flora) no Jardim Botânico;
- Tarefas básicas de manutenção de um jardim;
- Acompanhamento de visitas guiadas e atividades de animação cultural e
artística no Jardim Botânico (exposições, atividades com público, etc);
- Monitorização ambiental;
- Atividades de planeamento, projeto e gestão do Jardim.

CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Casa-Museu Abel Salazar
Email: cmuseu@reit.up.pt
Telefone: 229 039 827
Site: http://cmas.up.pt

Fundação Instituto Arquitecto José Marques da Silva
Email: fims@reit.up.pt
Telefone: 225 518 557
Site: http://fims.up.pt
Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto: MHNC-UP
Email: hveloso@reit.up.pt
Telefone: 220 408 050
MHNC-UP – Jardim Botânico
Email: jardimbotanico@up.pt
Telefone: 220 408 700/701
Site: http://jardimbotanico.up.pt/servicoeducativo/
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VOLUNTARIADO PARA A PRODUÇÃO
DE INFORMAÇÃO ACESSÍVEL
GAENEE – GABINETE DE APOIO AO ESTUDANTE COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS DA U.PORTO
PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO ACESSÍVEL

Este programa de voluntariado visa a produção de informação em suporte
acessível para estudantes do Ensino Superior com dificuldades de acesso ao
texto impresso.
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Produzir informação em suporte acessível significa rever texto (artigos de
revistas científicas, obras completas de caráter científico ou de ficção) que
foi digitalizado, introduzindo adaptações diversas (descrição e legendagem
de imagens, de tabelas e de elementos gráficos em geral ) e ordenar a informação (introduzindo cabeçalhos e outros elementos), que permitem uma
leitura mais versátil do documento.
Com este programa temos podido apoiar os estudantes da nossa Universidade, mas também contribuir intensivamente para a Biblioteca Aberta do
Ensino Superior, uma base de dados nacional de informação acessível para
todos os estudantes com dificuldade de acesso ao texto impresso do Ensino Superior e que os mesmos podem pesquisar e aceder ao texto integral
(http://baes.up.pt)
Apesar do esforço que se tem vindo a fazer por várias entidades a nível nacional e internacional, e de novos tratados no sentido da disponibilização de
cada vez mais informação para este grupo de pessoas, ainda se verifica o
que a União Europeia de Cegos denomina de “fome de livros”, ou seja uma
diferença abismal entre o que é disponibilizado a maioria da população e o
que é acessível a este grupo específico!
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CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Email: saed@letras.up.pt
Telefone: 226 077 117

GEV - GRUPO DE ESTUDANTES
VOLUNTÁRIOS DA FDUP
O grupo de estudantes voluntários da FDUP, criado em 2009, tem como
missão aproximar a instituição de ensino da comunidade envolvente, sempre com uma consciência acerca da responsabilidade social e sobre como
a apoiar tanto a nível académico como social. Para além disso, o GEV, tem
como objetivo promover competências pessoais e profissionais de relevo
para o acesso ao mercado de trabalho, através do envolvimento dos estudantes em atividades extra curriculares.

Áreas de Atuação
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Apoio académico
- Facilitar a integração dos alunos do 1º ano na FDUP através do programa
de mentoria.
- Promover e divulgar os cursos da FDUP junto das escolas com intuito de
prestar alguns esclarecimentos vocacionais.
- Colaboração em eventos realizados pela FDUP.

Apoio social
- Promover o apoio à comunidade envolvente com mais carências.
- Proporcionar às crianças mais desfavorecidas o contato com o meio artístico e atividades extracurriculares
- Aproximação da Faculdade de Direito da Universidade do Porto com a comunidade e o meio envolvente.
- Promover o apoio a idosos e crianças institucionalizadas.
- Sensibilizar a comunidade sobre temas de cariz jurídico e criminológico de
relevo social.
- Recolha de alimentos, brinquedos, livros e roupas para instituições de solidariedade e estabelecimentos prisionais.
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CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Email: geea@direito.up.pt
Telefone: 222 041 614 / 222 041 670
Site: http://www.direito.up.pt/geea/?page_id=232
Facebook: www.facebook.com/voluntariosfdup

EXUP – EXPERIENCE UPGRADE PROGRAM
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O Experience Upgrade Program é uma organização de estudantes, integrada
na Academia de Competências da Faculdade de Economia da U.Porto. Tendo
em vista a melhoria contínua e o desenvolvimento pessoal dos seus membros, realiza um vasto leque de projetos que promovem a formação e o desenvolvimento da Comunidade FEP e fomentam o espírito cívico da mesma.
Ao nível organizativo, atualmente, o EXUP encontra-se dividido em 4 departamentos - Comunicação & Marketing, Recursos Humanos, Formação &
Desenvolvimento e Ação Cívica - (cada um com o respetivo Diretor responsável) que dinamizam projetos contínuos, que são monitorizados pelo Serviço de Relações Externas e Integração Académica da FEP. Para completar
a estrutura desta organização temos ainda o Executive Board e o Advisory
Board, onde o primeiro é constituído pelas Diretoras Gerais e pelos Diretores
de cada departamento e o segundo é constituído pelos Ex-Diretores Gerais
juntamente com os Ex-Diretores de cada departamento.
O EXUP tem vindo a: (1) aumentar o número e o âmbito dos projetos que
desenvolve e im-plementa, quer interna quer externamente; (2) a captar a
atenção de um número crescente de estudantes e diplomados, interessados
em participar em atividades de voluntariado e, simultaneamente, em alargar as suas competências pessoais; (3) a ganhar uma maior projeção quer
interna quer externamente. Todas as atividades e projetos implementados
têm como princípio base, por um lado, a participação cívica e responsável do
estudante e futuro diplomado como cidadão ativo e participativo nas comunidades onde vive e, por outro, a promoção do seu desenvolvimento pessoal.

Áreas de Atuação
Na base da sua atuação, o EXUP foca-se nos seguintes valores: trabalho
de equipa, responsabilidade, proatividade, profissionalismo, compromisso
e inovação.

Com o crescente desenvolvimento, quer ao nível da dimensão e continuidade quer da qualidade, o EXUP tem, atualmente, como principais áreas de
atuação “Comunidade FEP”, “Responsabilidade Social” e “Escolas”.
No que respeita à área “Comunidade FEP”, o EXUP compreende objetivos
relacionados com: (1) a promoção do sucesso escolar no ensino superior,
através de projetos de formação complementar dirigido aos estudantes
da FEP (que engloba a realização de workshops e forúns acerca de temas
abordados a nível curricular); (2) a promoção da integração académica,
tanto dos próprios estudantes da FEP, pela identificação das zonas geográficas e escolas de proveniência dos novos alunos de cada ano letivo, como
dos estudantes ERASMUS, pela realização de atividades de integração e
acolhimento, especificamente dirigidas a este público.
No âmbito da “Responsabilidade Social”, o EXUP realiza atividades com
vista à promoção de uma participação socialmente ativa e responsável por
parte dos estudantes do ensino superior, numa lógica de cidadania, através
da promoção de oportunidades de voluntariado. Por outro lado, o EXUP
assume a responsabilidade social através da proposta de soluções de gestão eficiente para organizações sem fins lucrativos (ONG’s), sob a forma de
consultoria gratuita às mesmas.
Relativamente à área de atuação “Escolas” o EXUP preocupa-se com: (1) a
prevenção do abandono escolar no ensino secundário e a motivação para
a progressão nos estudos a nível de ensino superior, através do estabelecimento de uma ligação antecipada à FEP e do envolvimento ativo dos
estudantes do ensino básico e secundário em atividades da Faculdade; (2)
a promoção do esclarecimento vocacional dos estudantes do ensino básico
e secundário, através da clarificação de expetativas dos candidatos à FEP
e acerca dos cursos desta Faculdade;(3) o espírito cívico e valores sociais,
fornecendo aos diversos estudantes do ensino básico e secundário ações
de formação que abordam estas temáticas.
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O EXUP surge, assim, como uma ponte entre o mundo pré-universitário e
universitário difundindo a área das ciências socioeconómicas; como dinamizador de eventos e projetos na FEP com o propósito de aproximar os
diversos estudantes e organizações da faculdade e os apoiar nas vertentes
académica, profissional e social; e como uma organização promotora do
voluntariado e consciência social, dentro e fora da faculdade.
O EXUP surge, assim, como uma ponte entre o mundo pré-universitário e
universitário difundindo a área das ciências socioeconómicas; como dinamizador de eventos e projetos na FEP com o propósito de aproximar os diversos estudantes e organizações da faculdade e os apoiar nas vertentes
académica, profissional e social; e como uma organização promotora do voluntariado e consciência social, dentro e fora da faculdade.
Em resumo, os projetos dinamizados pelo EXUP são:
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Comunidade FEP
- Fóruns EXUP
- EXUP Newsletter (para a comunidade interna e parceiros EXUP)
- Host Me (Tutoria a Estudantes Estrangeiros)
- Conversa Fiada
- Feira da saúde
Responsabilidade Social
- Consultoria a ONG’s
- Voluntário por um dia
- Dia do Voluntariado UP
Escolas
- Dia Aberto
- Ação Formação
Projetos desenvolvidos para os membros EXUP:
- Meetings EXUP com atividades de grupo para desenvolvimento das competências de trabalho em equipa, comunicação, resolução de problemas, en
tre outras.

- Formação para membros EXUP em áreas diversificadas tais como: apresentações em público, liderança, empreendedorismo, gestão de tempo e realização de entrevistas a candidatos.
- Sistema de avaliação de competências tendo em conta parâmetros relacionados com a capacidade de trabalho em equipa, as competências de comunicação e relacionamento interpessoal, a participação ativa, entre outros aspetos.
Parcerias
Development Partner: Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Diamond Partner: PwC
Web Partner: Grabmark
Educational Partner: Frederico Mendes & Associados

23

CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Email: exup@fep.up.pt
Site: http://www.exup.pt
Facebook: www.facebook.com/exup.fep/

FEP SOLIDÁRIA
ESTIMULAR O ESFORÇO CONJUNTO PARA AJUDAR O OUTRO,
COM PEQUENOS GESTOS E MUITOS SORRISOS.

A FEP Solidária conta com diversas atividades que desenvolve junto do meio
académico de forma a sensibilizar todos os alunos para a importância da
solidariedade. Entre elas temos o nosso projeto Fep to Help, a Mega Dádiva
de Sangue, Campanhas de Natal (entre as quais a Mega Recolha, os Cabazes
de Natal para famílias mais carenciadas de Paranhos, Angariação de brinquedos em conjunto com a Tuna Feminina Faculdade Economia Porto para
instituições e a promoção de um Encontro Tunas Solidário em que os fundos
revertiam para uma outra instituição social), outras campanhas de sensibilização, Plano de Ação Social, entre muitas outras atividades.
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FEP TO HELP
FEP TO HELP é um projeto de cariz solidário, levado a cabo pela FEP
solidária, parte integrante da AEFEP, que teve início no mandato 2014/2015.
É objetivo primordial desta organização a satisfação, na sua plenitude, das
necessidades básicas de todas as instituições parceiras.
Nascimento do FTH
Em primeira instância, este projeto surgiu com o intuito de consciencializar os estudantes universitários dos problemas sociais que os rodeiam, bem
como torná-los cidadãos ativos numa sociedade em que cada vez mais
os valores materiais se sobrepõem aos da conduta moral.
Objetivo
Neste âmbito, a FEP Solidária estabeleceu uma parceria com várias
instituições sociais, de modo a satisfazer todas as necessidades que careciam. Assim, durante o período letivo os voluntários do FEP TO HELP
assumem um compromisso com a sua comunidade.

Regime de voluntariado
Após a análise de candidatos ao nosso projeto chegamos à conclusão de
que existem muitos estudantes que, por exercerem muitas atividades extracurriculares, apenas podem dar o seu contributo pontualmente, isto
é, encontram-se disponíveis para colaborarem em campanhas temporárias.
Desta forma, decidimos este ano vigente fazer uma distinta separação.
1. Voluntariado Semanal
2. Voluntariado Pontual
1. Voluntariado Semanal
Tal como o nome indica, este tipo de voluntariado assenta em 2 horas na
respetiva instituição por semana. Após uma seleção e escrutínio de todas
as vontades dos candidatos, o voluntário receberá um email que lhe indicará a instituição onde vai cumprir o seu serviço.
Condições intrínsecas ao bom funcionamento do programa:
A. Controlo de presenças
B. Duração
C. Avaliação de desempenho
D. Reuniões
2. Voluntariado Pontual
Em simultâneo, vamos também fomentar uma atitude mais dinâmica e proativa por parte de todos os interessados, mas que apenas podem dar um
contributo mais pontual.
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Neste âmbito, o nosso plano incide em vários pontos que achamos
fundamentais:
1. Actividades de teambuilding e de voluntariado.
Exemplo: uma tarde num lar de idosos, limpar matas, promover jantares/
retiros.
2.Brainstorming: Discussão aberta sobre temas relacionados com os
problemas sociais. Esta dinâmica tem como principal objetivo motivar e procurar o espírito crítico e dinâmico nos voluntários.
Plano de Formações
Antes de iniciaram o seu contacto com as instituições, os jovens voluntários
receberam formações direcionadas para os tornar aptos a prestar um apoio
mais completo e que, sobretudo, traga valor acrescentado a essas entidades.
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Áreas de atuação:
• IPSS -Crianças
• Amial SociaL -Crianças
• Incomunidade -Projeto O Meu Lugar no Mundo (apoio escolar)
• Junta Freguesia de Paranhos – ATL e Centro de Convívio: idosos
• CAIS (Projeto Comunicação, Voz e Jogo Dramático – apoio aos sem-
abrigo):
• Sociedade Protetora dos Animais
Nunca é demais relembrar que este projeto assenta em valores como a sinceridade, compromisso e o serviço.
A sinceridade para connosco mesmo e para com o outro que vamos
servir, se não o fizermos de forma altruísta e sincera, mais vale não o fazer.
O compromisso , que dá corpo ao projeto e garante que o mesmo vai ser
levado tal e qual como planeado de forma a atingir os objetivos propostos.
E o serviço, que é a capacidade de saber ser e estar, com e para o outro, é a entrega a 100% de forma genuína, é o saber estar na “outra” posição e agir sempre em conformidade dessa análise.Esperamos que a evolução deste projeto
contribua para uma melhoria significativa do nível de formação dos voluntários, conseguindo alcançar a plena satisfação de todas as partes envolvidas .

CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Email: fepsolidaria@aefep.pt
Telefone: 225 025 975
Telemóvel: 963 342 481 / 963 343 534
Site: http://aefep.pt/AEFEP
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G.A.S.PORTO
GRUPO DE AÇÃO SOCIAL DO PORTO
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO

O G.A.S.Porto é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), vocacionada para a Ajuda Humanitária e Desenvolvimento
Humano, que conta já com 13 anos de experiência.
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Com cerca de 400 voluntários, atua em parceria com diversas instituições
situadas em Portugal, Moçambique e Timor-Leste. No Porto, com 25 parceiros institucionais, o público-alvo é abrangente: crianças, jovens, idosos,
pessoas com deficiência mental, mães adolescentes, pessoas em situação
de sem abrigo e reinserção social, nas áreas da dinamização sociocultural,
reabilitação habitacional, apoio social e educação não formal. Desenvolve 9
projetos nacionais, 5 missões nacionais (colónias de férias em Resende, Mondim de Basto, Celorico de Basto, Seia e Vila Meã) e 2 missões internacionais
(Moçambique e Timor-Leste).
Como fazemos
ATIVIDADES SEMANAIS DE VOLUNTARIADO: A.S.V
Na cidade do Porto e em colaboração com diversas instituições de solidariedade social, cada voluntário é inserido numa equipa e projeto, desenvolvendo ao longo do ano um apoio social e técnico regular (semanalmente).
MISSÕES E PROJETOS
Em Portugal e fora do país, em locais que apresentem necessidades, os voluntários partem para missões, em períodos que podem ir de um mês até
um ano. O trabalho desenvolve-se em cooperação com a comunidade local
e faz-se o necessário para colmatar ou diminuir as carências identificadas.

SENSIBILIZAÇÃO SOCIAL
Além das duas principais áreas (ASV e Missões), o G.A.S.Porto procura promover ações de sensibilização social, participando em debates, workshops e
outros eventos.

Atividades desenvolvidas:
a) Atividades de voluntariado semanal através dos seguintes projetos:
- Abraço Amigo: companhia a idosos isolados ou institucionalizados. Celebração de
alguns dias temáticos (ex: dia da mulher, Carnaval, São João e Natal).
- 100Diferenças: acompanhamento e dinamização de atividades junto de pessoas
com deficiência mental (ex: atividade “APP tem Talento” e ida ao Visionarium).
- Futuros: apoio ao estudo e atividades com crianças de bairros sociais desfavorecidos (ex: ida à Mostra da UP).
- Horizontes: apoio ao estudo, dinamização de atividades fundamentalmente de cariz
pedagógico e acompanhamento tutorial a jovens institucionalizados (ex: Patinagem
no gelo, Plantação de árvores, Aula de dança, etc).
- FEUPSocial: apoio social a alunos da FEUP que atravessam algum tipo de dificuldade (ex: ajuda com bolsas).
- P.O.N.T.E.S: promoção de apoio e de experiências aos companheiros de uma comunidade de reinserção (ex: apoio ao trabalho na loja, jantares especiais).
- R.U.A: dinamização de atividades na rua com pessoas em situação de sem abrigo
(ex: torneiros de futebol).
- C.A.S: acompanhamento a pessoas em situação inesperada de desproteção social,
com necessidade de alojamento.
- A.M.A: apoio social a mães adolescentes institucionalizadas (ex: apoio no cuidado
aos bebés).
- R.H.I.S: Para além das 20 intervenções realizadas, conclusão do “Manual para adaptar a casa ao Idoso” que sinaliza os problemas típicos encontrados em habitações de
idosos e que identifica soluções de baixo custo para os mesmos.
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b) Realização de missões nacionais de curta direção em Vila Meã e Mondim
de Basto (1 mês) e em Celorico de Basto e Seia (2 semanas). Colónias de
Férias com crianças de bairros sociais do Porto (4 semanas com crianças
diferentes em cada semana). Participação no Projeto “OTL ESPECIAL@rte”
de colónias de férias para crianças e jovens com deficiência mental (Parceria
entre a AADEVA e o G.A.S.Porto).
c) Realização de missões humanitárias de 2 meses e de longa duração em
Moçambique e em Timor-Leste, apoiando e desenvolvendo os seguintes projetos:
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- Moçambique: Apadrinhamento de crianças órfãs (Crescer de Mãos Dadas), Centro
de Reabilitação Nutricional “Pfuka U Famba”, Centros de Desenvolvimento e Educação Infantil (Kukula) e Desenvolvimento Rural (Muchabje Millennium).
- Timor-Leste: Cursos de Português, Matemática e Informática para crianças e jovens
(Juntos pela Educação), Jardim Infantil “Sementinhas” e Jardim Infantil “Wini-bruma”, ATL Escola do amor (Casa Aberta às Crianças) e Prevenção da Tuberculose
(Saúde em Movimento).

d) Formação de Voluntários através de reuniões quinzenais, formações técnicas, fins-de-semana e Caminhada a Santiago de Compostela.
e) Atividades de Angariação de Fundos: O G.A.S.Porto promove vários eventos de angariação de fundos ao longo do ano para sustentar todos osprojetos que desenvolve em Portugal, Moçambique e Timor-Leste. Assim, em 2015
aconteceram os seguintes eventos: Noite de Fados, Jantar de Beneficência,
Churrasco Solidário, Caminhada Solidária, GAS Dance, GAS Music e Peditórios em Igrejas.

Parcerias:
O G.A.S.Porto conta atualmente com várias parcerias, nomeadamente a
FEUP, Fundação EDP, BPI, Eurico Ferreira, Santa Casa Misericórdia Porto,
Mota-Engil, a A.P.P.A.C.D.M., C.A.S.A., Casa do Vale, Centro Juvenil de Campanhã, Cerporto, Comunidade de Inserção Eng. Paulo Vallada, Comunidade
e Vida – Emmaús, Instituto Companheiros Emmaús, Lar Luísa Canavarro, Lar
de S.Miguel, Paróquia de Lordelo do Ouro, Paróquia da Pasteleira, Projeto
Porto Amigo, Casa de Santa Isabel (Seia), Santa Casa da Misericórdia de
Mondim de Basto, Paróquia de Britelo, Paróquia de Real, Centro de Dia de
Real e Centro de Dia de Carvalhosa, APADIMP, Amor Perfeito, Centro de Dia
do Bonfim, Junta de Freguesia do Bonfim, Junta de Freguesia de Lordelo do
Ou ro, Centro Social da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Lions Clube Póvoa
de Varzim e a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR).
A nível internacional: Igreja Católica da Macia (Moçambique), Igreja Anglicana da Macia (Moçambique), ISMAIK (Timor-Leste) e Clínica do Bairo Pité
(Timor-Leste).

CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Email: info@gasporto.org
Telemóvel: 938 973 026
Site: www.gasporto.pt
Facebook: www.facebook.com/gasporto
Para tornar-se Amigo G.A.S. Porto: amigos@gasporto.org
Para adquirir o nosso Merchandising: campanhas@gasporto.org
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NASA - NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL AEFFUP
O Núcleo de Ação Social da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (N.A.S.A.) é constituído por estudantes da
Faculdade de Farmácia da UP com o interesse em comum, a promoção de
ações de caris social e comunitário, realizadas de forma desinteressada em
prol da comunidade.
Pretende-se, com este núcleo, sensibilizar os estudantes para o que são os
seus deveres cívicos e quais são as áreas da sociedade onde estes podem
atuar, promover uma postura ativa face aos diversos problemas sociais e fomentar o espírito de entreajuda, tendo o voluntariado como mote de trabalho.
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Missão
A nossa missão é consciencializar os estudantes para os problemas de cariz
social, fornecendo apoio à população mais carenciada do Grande Porto. O
desenvolvimento de competências de caráter geral e transversal, são úteis
para a futura vida profissional dos estudantes.
Como futuros farmacêuticos, é importante demonstrarmos um papel ativo
na sociedade, transmitindo uma imagem positiva enquanto profissionais de
saúde. Durante este ano focamo-nos na promoção de saúde e de bons hábitos de vida saudável.
Acreditando que a participação em projetos de solidariedade possibilita a
aquisição e desenvolvimento de competências complementares à formação
académica, nomeadamente, uma abertura a diferentes realidades socioculturais e uma melhor comunicação interpessoal, o N.A.S.A. pretende, acima
de tudo, incutir nos estudantes da FFUP um maior sentido de responsabilidade social!

Deste modo, a área de ação do núcleo divide-se em duas grandes parcelas.
Uma dessas parcelas é constituída por atividades pontuais de curta duração,
normalmente realizadas no recinto da Faculdade, que têm como objetivo sensibilizar a comunidade académica para as problemáticas sociais, divulgar a
existência e dinâmica do núcleo e ainda, angariação de fundos/bens matérias
a serem distribuídos por instituições parceiras. São exemplo disso a semana
do voluntariado e recolhas periódicas de alimentos/ bens materiais.
A segunda fação engloba projetos desenvolvidos fora do recinto da faculdade:

Apoio ao Estudo
Os voluntários incluídos neste projeto, prestam auxílio nos trabalhos de casa,
na preparação para os testes e apoio ao estudo, através do fornecimento de
métodos de estudo, de jovens entre o quinto e nono ano de escolaridade. O
objetivo primordial é contribuir para o sucesso escolar dos jovens, ao mesmo
tempo que é cultivado o gosto pela cultura. Atualmente, o núcleo apoia duas
instituições na cidade do Porto, mas com o aumento da adesão por parte dos
voluntários, prevê a expansão deste projeto nos anos vindouros.

Apoio aos sem abrigo
Outra temática á qual o N.A.S.A. se dedica é a distribuição semanal de refeições aos sem abrigo da zona de Vitória, em parceria com a organização
Amor Perfeito.

CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Email: nasa@aeffup.com
Site: http://www.ff.up.pt/aeffup/
Facebook: http://facebook.com/nasaffup
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CURA +
A Associação Cura+ é uma associação juvenil constituída por estudantes universitários, sediada na Casa das Associações, que apresenta como missão a
conceção, execução e apoio a programas e projetos de cariz social que visem
melhorar a qualidade de vida de indivíduos com dificuldades económicas,
através da realização de ações de voluntariado no âmbito farmacêutico, na
promoção da educação e no acompanhamento social. Assim sendo, pretende sensibilizar a sociedade para as desigualdades existentes no acesso a cuidados de saúde e alertar a comunidade para os problemas associados com
a polimedicação.
Para alcançar a sua missão, a Associação Cura+ está a desenvolver, neste
momento, o projeto “Porto com + Saúde”, que originou o sub-projeto “Polimedicação + Segura”.
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O projeto “Porto com + Saúde” organiza um conjunto de iniciativas que
pretendem sensibilizar os utentes regulares das farmácias para que doem
o valor de um ou mais medicamentos sujeitos a receita médica, cujo destinatário será um utente beneficiário. Este utente beneficiário é devidamente
referenciado por uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS),
que, neste caso, é o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Vitória.
O “Porto com + Saúde” engloba a realização de campanhas de sensibilização
e de divulgação, quer nas farmácias aderentes, quer fora delas. O projeto terá
início no dia 1 de março de 2016 na Farmácia Aliança, Farmácia Pombeiro,
Farmácia Vitália e Farmácia Lemos. Os indivíduos que pretendem contribuir
poderão fazê-lo em cada uma das farmácias referidas ou ainda através do
NIB da Associação Cura+: 0033 0000 4547 4174 5320 5.
O projeto “Polimedicação + Segura” tem como objetivo educar os profissionais que lidam com doentes polimedicados e/ou os próprios doentes, de
forma a ultrapassar as problemáticas frequentemente associadas a esta situação, eficazmente e em segurança. Neste seguimento, qualquer centro de

dia/lar ou outro tipo de entidade que deseje qualquer apoio nesse sentido
poderá contactar a Associação Cura+ para a realização gratuita das sessões
educativas que serão ministradas por voluntários. Por sua vez, estes voluntários recebem formação por docentes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
O banco de voluntários da Associação Cura+ é constituído por estudantes do
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e de outras faculdades/institutos (por exemplo, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
(FBAUP) e da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP)) e
conta, neste momento, com cerca de 60 voluntários; o único requisito fundamental para integrar este banco é ser-se estudante do Ensino Superior.
O objetivo é permitir que o voluntário possa desenvolver e complementar as
suas competências e, simultaneamente, aplique os conhecimentos e conceitos que adquire ao longo do seu percurso académico, assegurando a formação de equipas multidisciplinares que estimulem a convergência de pareceres.
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A Associação Cura+ estabeleceu diversos protocolos de parcerias com múltiplas entidades, nomeadamente: Ordem dos Farmacêuticos, Associação Nacional das Farmácias, Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Vitória,
Farmácia Aliança, Farmácia Lemos, Farmácia Pombeiro, Farmácia Vitália, Federação das Associações Juvenis do Porto, Innophar.
Recentemente, a Associação Cura+ venceu o Prémio João Cordeiro – Inovação em Farmácia, promovido pela Associação Nacional das Farmácias
(ANF), na categoria de Responsabilidade Social.

CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Email: geral@curamais.com
Facebook: www.facebook.com/associacaocuramais/

U.DREAM
O que é a UD?
Todos os sonhos começam com pensamentos aparentemente impossíveis,
com desejos intermináveis. Não seriam sonhos, se assim não fosse.
Fundada a 20 de Agosto de 2013, a UD nasceu no seio da Faculdade de Economia do Porto, idealizada e concebida por jovens estudantes que, um certo
dia, se colocaram a seguinte questão: “O que estou eu a dar ao mundo?”
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Na nobre missão de consolidar as suas capacidades para se desenvolverem
enquanto pessoas, decidiram criar algo que se tornou no maior desafio das
duas vidas, algo que desafia a própria lógica do associativismo juvenil: a primeira Empresa Júnior Social do país. A UD foi combinando e expandindo
dois mundos - empresarial e social - numa dicotomia que, de aparente paradoxo, passou naturalmente a bela sensatez fundamentada.
Missão
De forma autossustentável, a UD tem como missão mudar vidas, acompanhando e realizando os Sonhos de crianças com problemas graves de saúde,
acreditando que o conhecimento e potencial dos estudantes universitários é
chave para a resolução destes e outros problemas sociais.
A nossa visão é a de ser a organização júnior a criar mais impacto social local
em Portugal.
Como fazemos
A UD funciona internamente segundo 3 pilares distintos, que se relacionam
entre eles de forma a permitir que o nosso obetivo final seja cumprido: realizar sonhos enquanto mudamos mentalidades.

Pilar do Sonho:
A UD está diariamente presente no Instituto Português de Oncologia (IPO)
no Porto e semanalmente no centro Raríssimas da Maia e na Casa Ronald
McDonald do Porto. Acompanhamos as nossas crianças durante um período
médio de três meses, culminando esse período com a realização do seu Sonho pessoal. Acreditamos que a continuidade da nossa presença é essencial
para conhecer verdadeiramente a criança e a respetiva família, criando dessa
forma laços que se transformam num impacto duradouro. Depois de realizar
o Sonho, através do sistema de apadrinhamento, a UD possibilita que um
Membro acompanhe para sempre uma criança e respetiva família, perpetuando-se, deste modo, nas suas vidas.
Pilar da Empresa:
A UD é a primeira empresa júnior social do país, constituída por estudantes
da cidade do Porto com menos de 25 anos. Funcionamos sobre uma lógica
empresarial, dividindo a nossa equipa pelos 5 departamentos que nos compõem: Relações Externas, Recursos Humanos, Relações Humanas, Marketing
e Finanças. Assim, os estudantes são destacados para um departamento e
especializam-se no mesmo ao longo do seu percurso UD.
Trabalhamos com mais de 50 empresas da cidade do Porto e fazemo-lo com
uma equipa que tem uma média de idades a rondar os 20 anos. É com a responsabilidade e o rigor de uma verdadeira empresa que trabalhamos todos
os dias junto dos nossos parceiros, estudantes e famílias.
Pilar da Academia:
“Dar o melhor de mim e aprender o melhor de todos” é o lema que conduz
a Academia UD, simbolizando a comunhão da riqueza humana existente na
organização.
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A Academia UD tem como principal objetivo tornar a UD uma aposta cada
vez mais atrativa para os estudantes que nela pensam ingressar, formando-os, subsequentemente, no sentido de se tornarem cidadãos socialmente
mais responsáveis e profissionais mais competentes. Nesse sentido, o plano
formativo da Academia integra as diferentes realidades indispensáveis a um
crescimento completo e sempre alinhado com a Missão da organização. São,
então, quatro as áreas formativas:
- Enriquecimento técnico orientado para as funções de cada membro no seu
departamento
- Crescimento pessoal e humano
- Workshops opcionais
- Teambuilding
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Público-alvo
Crianças e respetivo agregado familiar em 29 sonhos (sonhos individuais e
sonhos partilhados com média de 30 crianças institucionalizadas); Estudantes que integram a organização (80 por ano, com taxa de renovação anual
de 33%). População geral da cidade do Porto, através de “agitações urbanas”
e eventos de grande dimensão realizados.
Perfil dos membros
Estudantes universitários de qualquer faculdade da cidade do porto.
Parcerias
Parceiros institucionais: Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO), Liga
Portuguesa Contra o Cancro, Centro Raríssimas da Maia, Fundação Infantil
Ronald McDonald do Porto, Vencer Autismo, Universidade do Porto, Instituto
Português do Desporto e da Juventude, Federação Académica do Porto;
Dream partners: Católica Porto Business School, MA creative group, dynargie, Centro de Formação FLAG, Greca – Artes Gráficas

Iniciativas da U.DREAM
Disponíveis para consulta no nosso site (udream.pt)
Sonhos: Acompanhamos as nossas crianças durante um período médio de
três meses, culminando esse período com a realização do seu Sonho pessoal.
Ex: O Hat-trick do IVO, a Princesa Nair, a Trivela do Luís, Gabriel o Artista, Kiko
explora o mundo aquático, O Castelo da Sara, Carolina no Reino Encantado,
Alexandre o músico, Rui Pedro o justiceiro, o Pedrão Bonitão, Uma estrela
chamada Carolina, Cantando de vermelho e branco, etc
Sonhos Partilhados: Para além de sonhos individuais, a UD leva a sua magia a
instituições/lares de crianças institucionalizadas. Procuramos dar-lhes experiências coletivas que elas nunca vão esquecer.
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CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Email: direcao.geral@udream.up.pt
Telemóvel: 911 162 050
Facebook: www.facebook.com/udream.pt/

VO.U - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIADO
UNIVERSITÁRIO
POR UM ENSINO SUPERIOR SOLIDÁRIO

O conceito unificador das ações da VO.U. é o de Ensino Superior Solidário,
que acreditamos dever ser capaz de:
1. Atribuir competências ao indivíduo para o correto entendimento dos diversos contextos históricos, sociais e humanos das populações;
2. Conferir auto-estima, noção de valor-próprio e de capacidade de mudança;
3. Promover ideais humanos, princípios de não-agressão e tolerância.
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• Apelamos assim e mais uma vez à união dos estudantes no apoio à população carenciada ou excluída, na criação de projetos resultantes da reflexão
multidisciplinar e integrativa das diferentes perspetivas deste grupo heterogéneo em competências académicas, pessoais e humanas. Acreditamos que
o estudante deve assim ter um contributo mais ativo na comunidade, assente
em relações interpessoais mais humanas. Seja qual for o curso, o ano ou o
estabelecimento de ensino, juntos conseguiremos criar mais oportunidades
para a população até então negligenciada.
• Os nossos projetos estão divididos em 3 planos fundamentais de ação: Plano VIDA – Promoção da Saúde, Plano PONTE – Acompanhamento Social e
Plano MUNDO – Auxílio Internacional. Disponibilizamos aos voluntários projetos criados pela VO.U.:
VO.U. Socorrer - formação em suporte básico de vida
Pirueta e VO.U. Crescer - apoio a crianças
VO.U. Acompanhar e Pirueta - apoio a idosos
VO.U. Ser Melhor Que Um Prozac - apoio a doentes psiquiátricos
VO.U. pelos Ani+ - apoio a associações de defesa animal
VO.U. pela Natureza – sensibilização para a proteção da Natureza

Além disso, colaboramos em projetos de associações parceiras (Liga Portuguesa Contra o Cancro (DES), Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra
a Sida”, Associação Planeamento Familiar, Associação de Apoio dos Amigos
do Autismo, Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Ataca, etc).
• Desde setembro de 2014 até Setembro de 2015 recebemos 415 novas inscrições no Banco de Voluntariado Universitário sendo destas, 290 das diferentes faculdades da Universidade do Porto, 26 do IPP, 21 de Escolas Privadas
do Porto, 44 de Instituições de Ensino localizadas fora do Grande Porto e 34
de não/ex estudantes.
• Consulta os projetos em que poderás também participar em www.vou.pt.
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CONTACTOS / INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Email: geral@vou.pt
Telemóvel: 939 040 845
Site: www.vou.pt
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Ser voluntário é exercer um direito de cidadania plena e um dever de responsabilidade social, é colaborar na construção de uma sociedade mais justa, mais humana e
mais solidária.
Seja um Voluntário U.Porto, envolva-se no apoio a pessoas e grupos que precisam
de si.
Elaborado pelo Gabinete do Antigo Estudante da U.Porto
março de 2016
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