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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» (ECE* nº 14) e está também 

empenhada em «formar uma comunidade humana autêntica, animada pelo espírito de Cristo» (ECE* nº 

21). 

 

A vida universitária vai mais para além das aulas. Oferece a todos os que passam pela Universidade um 

amplo conjunto de actividades e experiências nas quais se pode crescer e ser +. É a comunidade 

universitária que dá vida ao campus. 

 

Desde 2009 que a UDIP tem vindo a crescer e a afirmar-se no Centro Regional do Porto, tornando-se 

cada vez mais conhecida e reconhecida. Tem havido a preocupação de chegar às Pessoas: alunos, 

docentes e funcionários, criando situações de encontro, partilha, paragem, dádiva, formação, 

aprendizagem, reflexão, …. 

 

Este ano lectivo foi um ano de manter e reforçar as iniciativas já criadas. No entanto, houve uma 

novidade, a atividade “Hora de Cervejar”, um momento informal para falar de coisas sérias destinado 

sobretudo aos estudantes, que foi muito positiva e que consideramos de continuar. Também 

destacamos a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, como um momento alto de 

união da Comunidade Académica. 

 

A UDIP continua a agir em estreita colaboração com a Pastoral Universitária dando apoio às suas 

actividades e à divulgação dos vários momentos de celebração.  

 

É ainda de sublinhar a importante colaboração de um pequeno grupo de estudantes de vários cursos 

que de forma voluntária e empenhada reúnem quinzenalmente com a coordenação da UDIP, para em 

conjunto definirem as actividades mais dirigidas aos estudantes e formas criativas de divulgação. 

 

Este documento pretende sistematizar as actividades desenvolvidas quer autonomamente quer em 

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

externas. Estão divididas em quatro grandes dimensões: Solidária, Espiritual, Cultural e 

Social/Desportiva. 

As atividades são destinadas prioritariamente aos membros da Comunidade Católica.Porto mas há 

actividades como “nas7quintas”, “Grupo Estudo Bíblia”, … que são abertas ao público externo. 

* ECE- Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre as Universidades Católicas
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Sistematização das actividades desenvolvidas ao longo do ano letivo 2015-2016 

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. Coordenado pela Dra. Filipa Barradas( 26 

horas/semanais) 

 
Equipa de responsáveis 15-16 

CASO em números - Voluntariado Regular 

Dados CASO 2015-2016  
Docentes 

Total 

Campus Foz Campus Asprela Ex-alunos  

FEG FEP EDireito EArtes FTeo ESB ICS 3 0  

40 4 39 4 1 23 1 115 

Este grupo tem relatório próprio  

 

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

O GAS’África – Grupo de Acção Social em África e em Portugal é constituído sobretudo por estudantes 

que partem em missão durante os meses de Agosto e Setembro indo ao encontro dos mais carenciados. 

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

retiro. Coordenado por uma Direcção de voluntários (9 estudantes, sendo 4 da Católica Porto) 



 
 

- 6 - 
 

     
GAS`África em números |GAS'África 2015_2016 

Total de estudantes em formação: 32 estudantes 

 

 

 

 
*Horas de Formação - 3 horas/por sessão x 24 sessões - FORMAÇÃO GERAL (+ FORMAÇÕES ESPECÍFICAS SÓ PARA 
QUEM VAI EM MISSÃO = 21 HORAS)  
**1º Dia de Trabalho (Lar das Irmãzinhas dos Pobres), das 8h às 18h = 10 horas de voluntariado/formação 
     2º Dia de Trabalho (Abraços Grátis) = 3 horas de voluntariado 
1 Fim-de-semana da Retiro Espiritual (vale como tempo de formação também) - 2 dias = 48 horas 
1 Fim-de-semana de Trabalho (2 dias de voluntariado, que também contamos como formação) - 2 dias = 48 horas 

MISSÃO 2016 – 11 Estudantes 
Local Nº estudantes UCP Outros 

S. Tomé e Príncipe 4 1 

Angola - Lubango 1 5 

Este grupo tem relatório próprio 

 

Missões Universitárias  - Missão Católica Porto| para estudantes 

17 a 23 de Fevereiro em Macedo de Cavaleiros | Com o apoio da Paróquia de Macedo de Cavaleiros, dos 

Bombeiros e da Camara Municipal de Macedo, esta iniciativa concretizou-se numa semana intensa de 

voluntariado entre o primeiro e o segundo semestre, integrado no projeto Missão Pais. O grupo foi 

acompanhado pelo capelão da Universidade, Pd. José Pedro Azevedo. Participaram 40 estudantes da 

Católica Porto. 

Nº horas de formação Estudantes UCP Outros 

181 horas de formação * 

61 horas de voluntariado ** 

 

6 

 

16 
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Campanha Recolha de Papel  

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

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

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

    
 

 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, a Catarina e o Jorge no Bar das Artes e no Bar Principal da Católica Porto, 

semanalmente, às terças-feiras e quintas-feiras entre as 15h00 e as 16h15, respetivamente. 
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Recolhas de Sangue + Recolhas de Sangue para Medula Óssea | Foz* 

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. 

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

       
 

 

 SER + na Gestão e Economia 

Atividade organizada pela UDIP para os caloiros da CPBS som os objetivos de :Promover competências 

interpessoais (comunicação, empatia, trabalho em equipa); Permitir a partilha de experiências 

intergeracionais; Desenvolver competências de responsabilidade social; Promover a união do grupo. A 

atividade concretizou-se na divisão em grupo e visita a lares de idosos e posterior lanche e reflexão em 

grupo sobre dinâmica anterior na Universidade. 
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 Campanha Projetos com Rosto | 7 a 18 de Dezembro  

Organização da campanha solidária “Projetos com Rosto” para recolha de diversos produtos, em 

parceria com a CPBS no âmbito da cadeira de sociologia económica  

    
 

 

 Campanha de S. Martinho |Recolha de leite | 11 de Novembro  

Organização nos dois campi de uma recolha de pacotes de leite num só dia, para responder a um pedido 

da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória. Resulta do campanha : 125 pacotes de leite 
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 Campanha do Dia da Criança | Recolha de carrinhos, repelentes e protetores solares | 30 de maio a 

1 de Junho 

Organização nos dois campi de uma recolha de produtos para enviar para um campo de refugiados de 

crianças na Grécia. Resultado da campanha - 64 repelentes, 51 protetores grandes, 19 protetores 

pequenos e 16 carrinhos  
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DIMENSÃO ESPIRITUAL 

A dimensão espiritual é desenvolvida em parceria com a Capelania da Católica Porto. 

 

Caminho de Santiago | 4 a 8 de maio| para todos 

A pé até Santiago de Compostela. Este ano pela primeira vez Santiago - Finisterra. Uma oportunidade de 

encontro pessoal, com a natureza e com os outros. Contamos com a colaboração da Maria Doria na 

organização. Actividade com custo associado para os participantes. Participaram no Caminho 40 

pessoas. A Universidade disponibilizou o carro de apoio. 

     
 

Grupo de Estudo da Bíblia – Semanal|13h15 às 14h30 | Para todos 

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

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

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

de Fevereiro a Julho. Estiveram presentes nas sessões, uma média de 20 pessoas. 

 

Universitários com Maria 

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

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

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

terço em determinados dias. Participação média de 10 pessoas. 
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Dois encontros com D. Manuel Clemente em Lisboa | para docentes e funcionários 

Divulgação e organização da representação do Porto nos encontros com D. Manuel Clemente que se 

realizaram na Católica em Lisboa no Advento e na Quaresma. 

 

 

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 

 Evangelhos Sinópticos (Os evangelhos de Mateus, Marcos, e Lucas)– Frei Bernardo Almeida, OFM 

 Liturgia Cristã: Fundamentos – D. Abade Bernardino Costa, OSB (Abade de Singeverga) 

 

2º semestre 

 Pentateuco – D. António Couto 

 Teologia Moral Social – D. Manuel Linda 

 Escritos Joaninos– Frei Bernardo Almeida, OFM 

 Propedêutica Bíblica – Prof. José Carlos Carvalho 
 

 

Pontapé de saída da Pastoral Universitária 

14 de Out | Salão Nobre da Reitoria da UP 

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. Missa animadas por estudantes. 

   
 

 

 Benção da nova Capela da Asprela | 27 de outubro 

     
 

Missa Semanal |para todos 

Animação, por estudantes, uma vez por mês no Campus Foz 

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

missa. Apoiar na preparação da capela para as celebrações. 
 

 

 Natal do CRP 

Coordenação da organização do Encontro de Natal 2015 para a Comunidade Interna. Missa e almoço 
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 Natal Loading…. 

Organização de dois encontros de preparação do Natal com o Pd. Zé Pedro Azevedo, capelão 

 
 

 Confissões | Quaresma 

 
 

 Concerto de Reis | 8 de janeiro 

Organização do Concerto de Reis para estudantes, docentes, colaboradores e suas famílias em parceria 

com o grupo “ Meninos do Coro”. Os participantes foram convidados a “ajudar” o projeto “O meu lugar 

no mundo” promovido pela Incomunidade, organização incubada no CIDEB - Campus Asprela. 

Participaram cerca de 300 pessoas e o resultado da angariação de fundos foi 1.800 €. 
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Preparação do Natal 

Durante as 4 semanas do advento, envio de frases semanais por e-mail a cerca de 160 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 

        
 

Preparação da Páscoa 

Durante a quaresma, envio de frases diárias por e-mail a 200 pessoas e colocação de cartazes com as 

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

o tempo de quaresma. 

     
 

Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora | 28 de Abril | para todos e aberto ao público em 

geral 

Coordenação da organização da visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima ao campus da 
Foz, por ocasião da passagem da imagem pela Diocese do Porto, nas comemorações do Centenário das 
Aparições de Fátima em 2017.  
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Curso sobre Interioridade | 11 a 13 de Março 

Parceria com o formador João Delicado na organização do Workshop de Introdução à Interioridade “Um 
fim-de-semana de mergulho interior” com o objetivo de sensibilizar e capacitar os participantes para 
uma visão mais integral do ser humano e de si mesmos oferecendo ferramentas concretas que 
contribuíssem para uma melhor exploração da interioridade. Participaram 15 pessoas. 
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DIMENSÃO CULTURAL 

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

Sessões organizadas com a colaboração da Associação Vida Norte e o apoio dos Vinhos Duorum e do 

restaurante Treza %.. O tema geral das sessões foi a VIDA. O envolvimento da UDIP passou pelos 

convites a alguns dos convidados, contato com patrocinadores, organização e preparação do espaço das 

conversas.  

Encontro 1 | BARRIGAS DE ALUGUER | 17 de março (Participaram cerca de 50 pessoas) 

À conversa com: João Bernardes, Paula Ribeiro de Faria, Vasco Pinto de Magalhães 

Moderação: João Couceiro, aluno da Católica Porto Business School 

 

Encontro 2 | EUTANÁSIA | 21 de Abril (Participaram cerca de 70 pessoas) 

À conversa com: Edna Gonçalves, Mª da Conceição Cunha, Teresa Adão da Fonseca, Moderação: 

Francisco Quelhas Lima, Presidente da Associação de Estudantes de Direito 

 

Encontro 3 | ADOÇÃO E CO-ADOÇÃO | 18 de maio (Participaram cerca de 30 pessoas) 

À conversa com: Cristina Branco, Mª João Tomé, Mariana Negrão, Susana Magalhães 

Moderação: Sofia Mexia Alves, antiga aluna de Psicologia 

 

 

Ciclo de Cinema | para estudantes | 21h30 | Auditório Carvalho Guerra | para todos e aberto ao 

público em geral 

Apresentação/comentário e posterior visualização de filmes com alguma mensagem. 

Oferta de pipocas e coca-cola. 

19 Nov – A culpa é das Estrelas – 40 pessoas 

13 Abr – Família Bélier – 30 pessoas 

26 Abr – Deus não está morto– 20 pessoas 
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Hora de Cervejar | para estudantes | 18h30 | Bar das Artes| para estudantes 

Conversas informais com temas sérios acompanhados com cervejas e tremoços. Iniciativa nova com 

resultado positivo. 

Encontro 1 – 26 de Outubro - Conversa (in)formal sobre Refugiados: Mitos e Factos  

Com Ir. Irene Guia, aci – Serviço Jesuíta aos Refugiados | Ayham Arbaien – Sirio, estudante da FEG 

| Lisa Matos – Serviço Jesuíta aos Refugiados e ISPA | Moderação: Mariana Barbosa – docente da 

Fac. Educação e Psicologia (Participaram cerca de 50 pessoas) 

Encontro 2 – 23 de Novembro - Conversa (in)formal sobre ACREDITAR: em quê e para quê? 

Razões da fé e razões da não-fé 

Com Gustavo Carona, ateu | Joana Mendes, convertida recentemente ao catolicismo | João 

Lopes, católico | Paulo Pichel, cheio de dúvidas | Moderação: Pd. José Pedro Azevedo – Capelão 

da Católica.Porto (Participaram cerca de 30 pessoas) 

Encontro 3 – 31 de Março - Conversa (in)formal sobre O Sentido da Vida, quem somos, de onde 

vimos, para onde vamos? 

com Pd. Carlos Carneiro SJ | Moderação: Maria Migueis e Miguel Cabral estudantes de psicologia 

e Economia respetivamente. (Participaram cerca de 30 pessoas) 

    
 

Congresso O que de Verdade Importa | 10 de março | 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 fez parte da organização do Congresso no 
Porto, na sua segunda edição nesta cidade. (Participaram cerca de 1000 pessoas) 
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Coro da Católica Porto | para todos 

A UDIP tema a responsabilidade d o Coro da Católica Porto sob direcção do Maestro Pedro Monteiro. 

Participam cerca de 20 pessoas da Comunidade Católica Porto. 

 

 

Conferência com o Prof. Luigino Bruni | 26 de novembro | para todos e aberto ao público em geral 

Organização da Conferência “Criação Antropologia e Economia no Livro do Génesis: Reflexões à luz da 

Laudato Si” pelo Prof. Luigino Bruni, por ocasião da sua visita a Portugal e lançamento do Livro 

“Redescobrir a Árvores da Vida”. Iniciativa em parceria com a Pastoral Universitária do Porto, Economia 

e Comunhão e Editora Cidade Nova. Participaram cerca de 180 pessoas. 
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Apresentação do livro “Fica Junto de Mim” | 3 de Novembro | para todos e aberto ao público em geral 

Uma iniciativa que assinalou o dia 2 de Novembro, dia em que a Igreja Católica celebra o dia dos fiéis 

defuntos. O livro de autoria do Prof. Henrique Manuel Pereira, com ilustrações de Mara Ungureanu, 

foi apresentado pela Dra. Mónica Duque, Vice – Presidente da Católica Porto e pelo Padre Almiro 

Mendes, Pároco de Canidelo. O evento contou ainda com a participação musical de João Couto e com 

um momento de evocação íntimo e simbólico. Participaram cerca de 150 pessoas. 

 
 

Workshop “Alta Performance nos Estudos” | 7 de Abril | para estudantes 

Iniciativa organizada pela Associação de Estudantes de Direito com a colaboração da UDIP que 

pretendeu sensibilizar os estudantes para as mais-valias do Método de Rose como ferramenta de apoio 

a uma maior performance nos estudos. Iniciativa paga cujas receitas reverteram para a UDIP. 

Participaram 15 pessoas. Total da angariação 45 € 

 
 

Conferência sobre Cuidar da casa Comum | 12 de abril | para todos e aberto ao público em geral 

Iniciativa que pretendeu refletir, olhar e dialogar sobre Ecologia Integral, à luz da carta encíclica do Papa 

Francisco “Laudato Si”, sobre o Cuidado da Casa Comum. Com colaboração da CPBS (Profª Helena 

Gonçalves) esta iniciativa teve a particularidade de pela primeira vez terem sido envolvidas todas as 

Unidades Académicas da Católica Porto. Participaram cerca de 70 pessoas. 
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DIMENSÃO DESPORTIVA, SOCIAL 

 

 Católica Porto Team 

Grupo que promove a prática do desporto, fomentando o convívio, o companheirismo e o espírito 

solidário entre todos (em conjunto com as diversas Associações de Estudantes). Possibilidade de 

representar a Universidade fazendo parte das equipas que participam em campeonatos universitários. 

Modalidades: futebol 11 (masculino); futsal masculino; voleibol feminino; rugby 7; ténis e 3 modalidades 

de verão: Polo Aquático ; Bodyboard e Voleibol de Praia 

Em 2016_17 a Católica Porto Team obteve os seguintes resultados:  

Vice-Campeã de Rugby 7 nos Campeonatos Académicos do Porto 

Medalha de bronze no campeonato universitário europeu de Taekwondo, na Croácia. 

Campeã de Squash no Campeonato Nacional Universitário 

Vice-Campeã Nacional Universitária de Hipismo nos Campeonatos Nacionais Universitários 

     
 

 

 Churrasco CPBS 

Colaboração no churrasco de acolhimento aos novos estudantes organizado pela CPBS, 

promovendo dinâmicas de integração e divulgação da UDIP 
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 Noite das Francesinhas | para todos | 23 de maio |  

Noite de convívio que assinala o encerramento das actividades do ano lectivo da UDIP. Realizada 

na nova cantina devido ao mau tempo. Atividade com custo associado para os participantes. 

Participaram cerca de 80 pessoas. 
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Outros: 

 Manutenção do site www.porto.ucp.pt/udip e gestão da página de FB ao longo do ano 

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

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

 Ajudar os de dentro – a UDIP está atenta e tenta cuidar dos membros da nossa comunidade. 

Ajuda a duas pessoas da comunidade interna assegurando o pagamento do seguro de saúde. 

Foram 14,46€ + 14,46€ = 28,92€ (valor mensal para os dois) durante 4 meses. 

 Assegurar a divulgação e acompanhamento dos falecimentos associados à Comunidade Católica 

Porto 

 Representação da Católica Porto, como patrono, do Projecto Escolas Solidárias da Fundação 

EDP. Participação como júri na seleção das escolas a concurso. 

Escolas Solidárias Fundação EDP é um projeto que visa transformar positivamente a sociedade e melhorar 

as condições de vida de todos os que nos rodeiam. Compete às Escolas Solidárias formarem, com 

autonomia, equipas de alunos para a realização de projetos de apoio voluntário às comunidades em que 

se inserem.  Após o levantamento dos problemas locais, cada equipa define um plano realista, destinado 

a mitigar as situações identificadas em que pretende envolver-se. Os projetos deverão enquadrar-se 

numa, ou mais, das oito áreas de intervenção. 

 

 Apoio ao Provedor do Estudante a nível de secretariado 

 Organização no dia 8 de Outubro de uma conversa com Dinei Medina, morador e empreendedor 

social em 2 favelas do Rio de Janeiro, Chapéu Mangueira e Babilónia 

 Colaboração gestão e briefing do grupo de voluntários que colaborou na organização do TED X 

UCP Porto – Coopetition realizado no dia 29 de Setembro 

 Moderação do painel “O que levo para a vida” organizado pela Associação de Estudantes de 

Direito; 

 Colaboração com o Apostolado de Oração na apresentação do livro “GPS do Peregrino” na 

cidade do Porto (Biblioteca Almeida Garrett); 

 

http://www.porto.ucp.pt/udip

