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Nota Introdutória 

A VO.U. é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida legalmente 

desde 6 de Junho de 2008 e inscrita na Rede Nacional de Associativismo Jovem 

(RNAJ). Tem por objetivo a promoção de ações de caráter social, científico, 

educativo, desportivo, cultural, ambiental, de defesa dos Direitos do Homem e 

dos Direitos dos Animais.  

Na sua génese, esteve o reconhecimento do múltiplo potencial existente 

na população universitária, que apesar de todo o entusiasmo, formação, 

diversidade de aptidões e flexibilidade horária, ainda se encontrava 

subaproveitado e que seria de extrema importância no combate de muitas das 

carências da nossa sociedade. A finalidade da associação é a mobilização, 

formação e integração de estudantes do ensino superior, voluntários, em 

projetos de solidariedade social.  

Das nossas componentes de ação destacam-se duas: a primeira visa a 

criação de equipas cujos elementos possuam diferentes experiências e 

aptidões e que pela sua complementaridade permitam a criação de projetos 

capazes de suprimir algumas necessidades de parte da população. Com esse 

objetivo em mente, a VO.U. organizou os seus projetos em 3 planos 

fundamentais de ação: Plano VIDA – Promoção da Saúde, Bem-estar Animal 

e Defesa da Natureza; Plano PONTE – Acompanhamento Social e Plano 

MUNDO - Auxilio Internacional. A segunda, e  em apoio à primeira, cria-se o 

Banco de Voluntariado Universitário. Este banco serve tanto os projetos da 

VO.U., como projetos de instituições parceiras e permite maximizar o 

intercâmbio e formação dos recursos humanos, constituindo também um 

excelente veículo de informação entre necessidades das associações, projetos 

e voluntários. Neste momento contamos com cerca de 2800 voluntários 

inscritos.  

Ao longo dos seus 9 anos de existência, a VO.U. tem crescido de forma 

exponencial, quer a nível de beneficiários (mais de 1000) e instituições 

parceiras, quer de voluntários (no mandato anterior, excedeu os 200). Graças 

ao papel e impacto que tem vindo a desempenhar no Grande Porto, onde atua, 

tem já́ importantes responsabilidades perante a comunidade e os universitários. 

O potencial desta associação começa a concretizar-se, estando ainda muito 

longe de alcançar os ideais a que aspira e, consequentemente, os objetivos 

ambiciosos que traça.  

O presente documento, na continuidade do trabalho realizado no 

mandato anterior, tem como objetivo definir estratégias para o mandato 

2017/2018, enumerar os principais projetos a desenvolver durante o ano letivo 

2017/2018 e contextualizá-los no meio em que a VO.U. atua.   
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Núcleos Constituintes da Direção 

 

Objetivo geral: O núcleo de Direção da VO.U. é um órgão com a função de 

assegurar o papel da direção da associação, garantindo a execução e 

administração da VO.U. no seu desígnio mais amplo e integral. Numa outra 

vertente, em articulação com os restantes núcleos, monitoriza, gere e 

impulsiona a atividade dos projetos da VO.U. e avalia o seu impacto junto dos 

beneficiários  

Objetivos específicos: 

• Potenciar o impacto da ação da VO.U. junto dos seus beneficiários e 

voluntários, através da motivação e formação dos coordenadores dos projetos; 

• Incentivar a uma gestão racional dos recursos humanos e financeiros                                     

Equipa: Presidente, Vice-Presidente Interno; Vice-Presidente Externo; 

Tesoureiro; Assessor 

 

Objetivo geral: O Núcleo Interno surge no sentido de estabelecer uma relação 

mais próxima entre todos os Núcleos e a Coordenação dos projetos. O seu 

objetivo principal é valorizar o capital humano da associação, através de uma 

abordagem dinâmica, séria e criativa.  

Objetivos específicos: 

● Acompanhamento das atividades dos projetos; 

● Gestão e coordenação das parcerias de mobilização de voluntários; 

● Contacto regular com a coordenação dos projetos; 

● Participação nos processos de desenvolvimento criativo, estruturação, 

reflexão e planeamento estratégico da VO.U.; 

● Acompanhamento dos projetos na realização das fichas de projeto e 

orçamento, na abertura de vagas, seleção e integração de novos voluntários e 

relatório final e avaliação das suas atividades; 

● Apoio aos coordenadores no planeamento estratégico e estruturação 

dos seus projetos;  
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● Coordenação de atividades de teambuilding para a direção da VO.U.. 

Equipa: Vice-Presidente Interno e Coordenadores do Plano Vida, do Plano 

Ponte e do Plano Mundo. 

 

Objetivo Geral: O objetivo principal do Núcleo Externo prende-se com a 

consolidação das Relações Externas da VO.U., através do estabelecimento de 

parcerias com associações de voluntariado e outras entidades de cariz variado. 

Tentar-se-á criar uma simbiose que permita um melhor funcionamento e 

projeção da associação. Neste sentido, o núcleo externo visa, então, possibilitar 

a organização das atividades em parceria com entidades e patrocínios 

favoráveis a ambas as partes. 

Objetivo Específico: Consolidar parcerias já existentes com entidades 

municipais e educacionais, nomeadamente, a Câmara Municipal do Porto, 

Reitoria e Associações de Estudantes e estabelecer novas parcerias com 

entidades públicas e/ou privadas de cariz recreativo. 

Equipa: Vice-Presidente Externo e colaboradores (2) 

 

Objetivo geral: 

O Núcleo Criativo é responsável pelo contacto da VO.U. com o exterior, no 

sentido de a representar nos meios sociais, eventos e junto de outras entidades. 

Trata também da gestão da comunicação e imagem referente a todos os 

projetos e iniciativas da VO.U., tanto nos canais online, como offline. 

Objetivos específicos: 

● Dar resposta aos pedidos de cartazes e material de comunicação de 

cada projeto; 

● Contacto com os projetos e registo audiovisual das suas atividades 

(fotografia, vídeo apenas quando solicitado e previamente acordado com o 

Criativo); 

● Criação de protocolos de disponibilização de imagem;  

● Edição de fotografia e vídeo; 
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● Gestão das plataformas online como Facebook, Instagram, website, 

Mailchimp, e- mail; 

● Publicação dos pedidos de divulgação das instituições parceiras; 

● Produção de conteúdo gráfico, edição fotográfica, gestão da marca 

"VO.U." (e respetivas variantes) e atualização de todos os materiais utilizados 

para a comunicação offline (cartazes, roll-up, cartões de visita, etc.); 

● Criação/coordenação de um manual de normas gráficas da mesma; 

● Produção de rubricas periódicas (semanais) com o intuito de divulgar a 

associação, através das plataformas online; 

● Produção de material publicitário como cartazes, flyers, panfletos ou 

outros; 

● Criação de Merchandising: produção e gestão de equipamentos de 

identificação dos voluntários como t-shirts, cartões ou outro; 

● Criar arquivo de conteúdos multimédia dos projetos; 

● Agilizar comunicação interna entre núcleos e projetos. 

Número de voluntários envolvidos: 6 

Material: Câmara Fotográfica, Material de impressão (Cartazes, panfletos); 

Roll-up;  

 

Objetivo Geral: O Núcleo Cultural tem como função dinamizar eventos de 

caráter social, cultural e recreativo, incentivando o convívio e a interação entre 

os membros da VO.U.. Assim, e de modo a promover a coesão e espírito de 

união entre os elementos da direção e voluntários, pretende ainda ser um 

núcleo de organização de eventos externos para divulgação da VO.U. e, 

simultaneamente, celebração de marcos importantes na história desta 

associação, em colaboração com diferentes entidades. 

Objetivo Específico: Realização de atividades que permitam fomentar o 

espírito de equipa, melhorar a coesão entre elementos de direção e criar laços 

de amizade, nomeadamente: 

● Bootcamp VO.U.: 

▪ Data: 23 e 24 de setembro de 2017 

▪ Nº participantes: 30 
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● VO.U. ao Pólo Norte: 

▪ Data: 6 de dezembro de 2017 

▪ Nº participantes: 40 (Direção) 

● VO.U. ao Café (1º e 2º semestre): 

▪ Datas: 26 de outubro de 2017 e março de 2018 

▪ Nº participantes: 40 (Direção) 

● VO.U. de Fim de Semana (1º e 2º semestre) 

▪ Datas: 24-26 de novembro e abril de 2018 

▪ Nº participantes: 30 (Direção) 

● 10º Aniversário VO.U.: 

▪ Data: 9 de junho de 2018 

▪ Nº participantes: 50 

▪ Objetivo: comemorar o 10º aniversário da VO.U. interna e 

externamente, destacando o marco histórico da evolução 

da VO.U. 

● Outras atividades de teambuilding quinzenais, ainda a definir. 

Equipa: 3 voluntários 
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Plano Vida 

PROJETOS DA VO.U. 

 

VO.U. Socorrer 

Objetivo geral: Difundir informação e conhecimento sobre cuidados de saúde 

primários e Suporte Básico de Vida, através da ministração de cursos e 

formações de primeiros socorros. Estas formações dirigem-se a jovens e 

adultos de instituições de cariz social, bem como a estudantes de diferentes 

faculdades e escolas, por acreditarmos que existe uma clara carência na 

divulgação destes conteúdos à população. 

Objetivos específicos: 

● Ministrar o curso pelo menos a 400 jovens/adultos; 

● Revisão das apresentações das formações; 

● Reformulação da organização das formações pontuais; 

● Introdução de um novo modelo de formações (rotativas) em escolas 

básicas e secundárias; 

● Criação de um manual de apoio ao formador; 

● Obter um novo manequim de Suporte Básico de Vida Pediátrico; 

● Elaboração de um relatório de atividades. 

 

Público-alvo: Jovens com idade superior a 12 anos, estudantes e adultos 

(colaboradores de instituições de cariz social) 

Número de voluntários ativos: 65  

Número de beneficiários: 400 

Parcerias:  

● Associação Crescer Ser - Casa do Vale 

● Associação Protetora do Internato S. João 

● Projeto Raiz 

● Colégio Barão de Nova Sintra 

● Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto (AEFMUP) 
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● Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto (AEFEUP) 

● Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (AEFADEUP) 

● Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do 

Porto (AEFDUP) 

● Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Nutrição e 

Alimentação da Universidade do Porto (AEFCNAUP) 

● Associação de Estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto (AEFPCEUP) 

● Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar (AEICBAS) 

● Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto (AEFEP) 

Materiais: Manequins de Suporte Básico de Vida (SBV) (3 adultos + 2 

pediátricos); Máscaras de bolso e filtros, proteções para simulação das 

ventilações; Kit de primeiros socorros; Impressões (manuais de primeiros 

socorros, certificados, protocolos e fichas de compromisso); Talas, ligaduras, 

compressas e lenços triangulares; caixas de arrumação; Placas K Line; 

 

 

Objetivo geral: Promover o bem-estar animal, sobretudo dos mais frágeis. 

Deste modo, pretende assegurar a presença de voluntários nas associações de 

proteção animal, apoiando-as. Adicionalmente, pretende desenvolver 

campanhas de consciencialização, sensibilizando a comunidade local para a 

importância de valorizar o animal inserido na comunidade, combater o 

abandono animal, estimular adoção e as famílias de acolhimento temporário. 

Objetivos específicos: 

● Estabelecer o contributo de novos voluntários para as associações com 

que já colaboramos; 

● Realizar campanhas de recolha de alimentos e bens essenciais a 

distribuir pelas associações; 
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● Mobilizar voluntários para as recolhas organizadas pelas associações 

parceiras; 

● Promover ações de formação para a comunidade estudantil relativa aos 

temas de bem-estar animal e de Direitos dos animais; 

● Realizar palestras nas escolas de modo a sensibilizar a população mais 

jovem para a problemática do abandono animal, estimulando a adoção; 

 

Público-alvo: Associações, jovens, comunidade local e animais 

Número de voluntários ativos: 45 

Parcerias: 

● CERCA – Abrigo de Animais Abandonados (cerca.abrigo@gmail.com) 

● Associação dos Amigos dos Animais de Santo Tirso (ASAAST) 

(asaastirso@gmail.com) 

● AEICBAS (acaocomunitaria.aeicbas@gmail.com) 

Materiais: Panfletos, cartazes e T-shirts. 

 

 

Objetivo geral: Estabelecer um grupo de voluntários que participem ativamente 

em ações de proteção ambiental e de sensibilização da população. Propõe-se 

a realização de trabalho de campo (com associações ambientalistas) para 

recuperação de habitats naturais, manutenção de áreas protegidas, 

inventariação de fauna e flora, etc. E, simultaneamente, pretende-se 

desenvolver trabalho com escolas (ou outras instituições com crianças/jovens) 

no sentido de alertar os mais novos para os problemas ambientais atuais e de 

que forma podem contribuir para os minorar ou combater. Adicionalmente, 

pretende-se estender esta sensibilização para os alunos do ensino superior, 

com a organização de palestras, de minicursos/workshops e de saídas de 

campo. Por último, para concretizar este objetivo de sensibilização, propõe-se 

a organização e/ou participação em eventos para comemorar datas nacional e 

internacionalmente dedicadas à biodiversidade e sua conservação. Prevê-se 

ainda a criação de uma newsletter para divulgação de temáticas relacionadas 

mailto:cerca.abrigo@gmail.com
mailto:asaastirso@gmail.com
mailto:acaocomunitaria.aeicbas@gmail.com
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com Ambiente/Natureza e ações/campanhas de promoção do conceito de 

“Cidade verde” a nível local. 

Objetivos específicos: 

● Desenvolver trabalho de campo voluntário que contribua para: 

a. conservação e recuperação de habitats naturais; 

b. manutenção de áreas protegidas e infraestruturas relacionadas; 

c. melhor compreensão da distribuição e ecologia das espécies da 

fauna e flora portuguesa. 

● Desenvolver trabalho em escolas com vista a que os alunos 

desenvolvam: 

a. capacidade para reconhecer ameaças atuais ao equilíbrio nos 

ecossistemas; 

b. atitude individual que permita minimizar ou eliminar esse impacto 

sobre o ambiente; 

c. maior conhecimento da biodiversidade portuguesa; 

d. conhecimento de algumas associações e projetos de 

conservação; 

e. interesse pela temática e vontade de a transmitir a familiares, 

amigos, etc; 

f. oportunidades para executarem projetos/desafios relacionados 

com a biodiversidade e sua preservação, na escola ou ligados à escola. 

● Estimular os alunos do ensino superior a terem uma atitude mais 

interventiva na conservação da natureza e sua divulgação, através da 

participação, como voluntários, no tipo de atividades mencionadas nos dois 

pontos anteriores e noutras que possam estar diretamente relacionadas com os 

seus interesses e/ou áreas de estudo; 

● Organizar eventos em contexto universitário (palestras, workshops, 

minicursos, saídas de campo), para despertar o interesse pela temática da 

biodiversidade e conservação nos estudantes universitários e alargar o seu 

conhecimento nesta área; 

● Sensibilizar a população geral para questões ambientais importantes, 

através de uma newsletter, da organização de eventos comemorativos de datas 

relevantes, de campanhas de sensibilização para o conceito de “Cidade Verde”, 

entre outros. 
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Público-alvo: Alunos dos ensinos básico, secundário e superior; População 

geral (pelo trabalho de campo voluntário) 

Número de voluntários ativos: 100 

Número de beneficiários: 500 

Parcerias: 

● SPEA (spea@spea.pt) 

● FAPAS (fapas@fapas.pt) 

● Projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto 

(porto.cre@gmail.com) 

● Associação BioLiving (geral.bioliving@gmail.com) 

● Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa 

(aurelia.sousa.ce@gmail.com) 

● TAGIS (infotagis@gmail.com ) 

● Fundação Mata do Buçaco (gabpresidencia@fmb.pt ) 

● Movimento Gaio 

● Parques de Gaia 

● ICNF 

● CMIA 

● SeaLife 

● NEBUP 

● NEPA 

● Grupo Ecológico de Coimbra 

● Câmara Municipal do Porto 

● LIPOR 

● Câmara Municipal de Gaia 

● Bioinsight 

Materiais: Material para trabalhos manuais (canetas, lápis, papel/cartolina, 

tesouras, cola, etc.); computador, projetor e apresentações PowerPoint; 

panfletos e cartazes; guias de campo e binóculos. 

 

PROJETOS DE MOBILIZAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 
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Movimento de Defesa da Vida 

Associação sem fins lucrativos, que exerce a sua ação nos concelhos do 

Porto e Braga. Tem como principal objetivo apoiar grávidas, recém-nascidos e 

lactentes em situação precária, através de acompanhamento de proximidade. 

Nas suas ações acompanha famílias, principalmente mães desde a gravidez 

até ao bebé atingir os 18 meses de vida, de forma a desenvolver a sua 

capacidade de autonomia para o futuro.  

As suas principais vertentes são: 

● Acompanhamento Psicológico; 

● Apoio Direto em Contexto Natural e Familiar (Visitas Domiciliárias; Visitas 

aos Contextos Médicos - Hospitais e Maternidades); 

● Preparação para a Maternidade; 

● Mediação Familiar; 

● Apoio na Inserção da Vida Ativa; 

● Esclarecimentos acerca de Direitos e Cidadania Apoio ao Imigrante; 

● Articulação com outras entidades; 

● Encaminhamento para Casas de Acolhimento; 

● Apoio médico com encaminhamento para especialistas; 

● Apoio Jurídico; 

● Apoio Material. 

Esta instituição solicita voluntários para apoio técnico, logístico, 

administrativo, acompanhamento de grávidas e famílias a consultas médicas, 

apoio ao estudo, companhia e apoio emocional, apoio em transportes, 

participação em campanhas de angariação de produtos infantis. 

Contacto: geral@mdvida.pt  

 

Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC)  

A APPC é uma instituição sem fins lucrativos que assume como 

finalidade principal a prestação de serviços de qualidade na área da 

reabilitação, formação e ocupação, promovendo a autonomia, integração e 

qualidade de vida das pessoas com paralisa cerebral e situações neurológicas 

afins e outras pessoas em situação de vulnerabilidade, numa lógica de cuidados 

mailto:geral@mdvida.pt
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globais e integrados, ao longo de toda a sua vida e em cooperação ativa com 

os seus associados.  

Contacto: filipaluz@appc.pt  

 

Animais de Rua 

A Associação Animais de Rua tem como objetivo ajudar a cuidar de 

milhares de animais nas ruas, contribuindo para a sua esterilização, tratamento 

e alimentação. Tem como premissa a promoção de um convívio pacífico entre 

os animais e as pessoas, em respeito pelo bem-estar animal e saúde pública. 

Deste modo a sua atuação tem como vertentes: 

● Programa integrado de controlo populacional de animais errantes/ 

silvestres e pertencentes a famílias de poucos recursos, através da sua 

esterilização em massa, em parceria com os municípios; 

● Programa de adoção de animais dóceis; 

● Programa educativo escolar através do qual procuramos sensibilizar e 

educar as crianças e jovens do nosso país para a problemática do abandono e 

o valor do respeito pela vida animal; 

● Campanhas informativas sobre posse responsável de animais de 

companhia; 

● Workshops e ações de formação, em parceria com a Change For 

Animals Foundation (CFAF), destinadas a médicos veterinários e organizações 

de protecção animal que pretendam iniciar-se no método CED. 

Contacto: http://www.animaisderua.org/pt/  

 

Just a Change 

Associação sem fins lucrativos que reabilita casas de pessoas 

carenciadas, tendo como principal objetivo a luta contra a pobreza habitacional 

de Portugal, através da mobilização de todos os recursos necessários à 

execução de uma obra. Deste modo, fortalece a saúde e o bem-estar, tornando 

a casa mais confortável, protegida das condições climatéricas e da envolvência 

exterior e com condições de higiene e segurança. Recentemente esta 

associação ofereceu apoio à reabilitação das habitações destruídas na 

sequência dos incêndios ocorridos. Assim, os seus projetos são: 

mailto:filipaluz@appc.pt
http://www.animaisderua.org/pt/
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● Reabilitar a cidade; 

● Campo de Verão - Portugal Rural; 

● Castanheira e Pedrógão Grande. 

Contacto: geral@justachange.pt  

 

 

  

mailto:geral@justachange.pt
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Plano Ponte 

PROJETOS DA VO.U. 

Objetivo Geral: Promoção do acompanhamento social de pessoas carenciadas 

que vivem em situação de solidão/isolamento, exclusão social ou com perda da 

autonomia, residentes na área metropolitana do Porto. Para tal, além da 

realização de visitas ao domicílio com o intuito de realização de atividades 

lúdicas e de educação para a saúde, pretende-se criar uma bolsa de 

colaboradores externos ao projeto, para apoio e aconselhamento aos 

voluntários de acompanhamento, constituída por profissionais de saúde 

(geriatras, psiquiatras, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

etc.), bem como assistentes sociais e outros semelhantes, profissionais da área 

jurídica (advogados, etc.), entre outros; 

Objetivos Específicos: 

● Consolidação e aumento de equipas de voluntários para  

acompanhamento de idosos sinalizados pelas parcerias já existentes; 

● Aumento das equipas de sinalização. 

● Realização de atividades coletivas de Natal e Páscoa; 

● Divulgação do Mês do Idoso 

 

Público-alvo: Idosos sem acompanhamento social e com necessidade de 

cuidados na área do Grande Porto; 

Número de voluntários envolvidos: 40 

Número de beneficiários: 12 

Parcerias:  

● C.S.P.N.S.V. - Ana Pinto 

● C.S.P.A. - Cândida Carvalho 

Contactos estabelecidos: 

● S.A.O.M. - Marta Oliveira  

● Voluntários da UCC Boavista - Sílvia Pacheco 

● Dra. Emília Moreira 
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Materiais: Ofertas para os oradores; Impressões; Material para atividades  

recreativas. 

 

 

Objetivo Geral: Diminuir a desigualdade de contacto com arte e cultura 

presente na nossa sociedade. Este problema traduz uma discrepância no 

número de ‘referências culturais’ de diferentes pessoas, o que alimenta 

problemas de identificação (e consequentemente de comunicação) entre as 

mesmas. 

Objetivos Específicos: 

● Trabalho individual do voluntário em cada instituição/grupo de pessoas  

● Aprovação por parte dos coordenadores das atividades a desenvolver. 

 

Público-alvo: Qualquer grupo de pessoas “desligadas” de determinada/as 

expressão artística/cultural. Podem ser crianças, estudantes, idosos, adultos 

empregados ou desempregados, etc. 

Número de voluntários envolvidos: 10 

Número de beneficiários: 197 

Parcerias:   

● O Sol (Associação de Creches S. Vicente de Paulo);  

● Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora da Vitória;  

● Academia Cultural e Artística de Aldoar 

Materiais: Dependem inteiramente da abordagem do voluntário, com a exceção 

do guião - documento escrito obrigatório. 

 

 

Objetivo Geral: O Pirueta Júnior tem como principal objetivo transmitir valores 

a crianças cujo agregado familiar é disfuncional ou em que o mesmo não existe, 

através do ensino da dança. Desta forma, elas aprenderão a disciplinar a mente 

assim como o corpo e a expressar-se como indivíduos artisticamente. 

Procuramos promover respeito, disciplina, perseverança, autoestima e 
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conhecimento de si próprio e do outro. O Pirueta Sénior procura levar um 

momento de lazer e atividade física a centros de dia. Assim, contribui para um 

envelhecimento saudável, proporcionando um maior convívio tanto entre a 

comunidade sénior como com o voluntário.  

Objetivos Específicos: 

● Angariação de novos voluntários/Abertura de vagas  

● Jantar de integração dos voluntários  

● Realização de 2 workshops para os voluntários 

● Espetáculo Final de Ano  

 

Público-alvo: Crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 18 anos. 

Comunidade sénior.  

Número de voluntários envolvidos: 23 

Número de beneficiários: 207 

 

Parcerias:   

● Lar Rosa Santos  

● CBE  

● Centro Social do Amial  

● Socialis Maia  

● Centro Social Monsenhor Pires Quesado  

● ASMAN  

● Lar Nossa Senhora do Acolhimento  

● CrescerSer  

● FAP no Bairro 

● Centro Social das Antas  

● Conservatório de Música do Porto  

Materiais: Roupa de dança, colunas, computador/telemóvel, barras de Ballet 

 

 

Objetivo Geral: Este projeto tem como principal missão ajudar no crescimento 

saudável das nossas crianças e jovens. Devido ao seu contexto familiar 
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problemático pretendemos suavizar o impacto que o mesmo teve nas suas 

vidas e transmitir-lhes que o seu futuro não ficará comprometido por causa do 

seu passado fragilizado. Através do apoio aos jovens tentamos transmitir 

valores e ideias para que consigam enfrentar o futuro de forma mais fácil. Assim, 

os objetivos gerais deste projeto serão: dar uma maior dinâmica ao projeto, fora 

dos limites pré-concebidos; com a mesma força criar uma ponte não só com as 

instituições, mas também com os voluntários, peças fundamentais para o 

desenvolvimento do projeto. 

Objetivos Específicos: 

● Dinamizar o projeto, através de um maior número de atividades, quer 

com as crianças/jovens, quer com voluntários da VO.U.; 

● Realizar visitas com as crianças de várias instituições a outros ambientes 

como os jardins do palácio de cristal, o zoo de S. Inácio ou o Teatro do Bolhão. 

 

Público-alvo: Crianças e jovens desde os 3 anos até aos 18 anos 

Número de voluntários envolvidos: 40 

Número de beneficiários: 142 

Parcerias:   

● Associação Solidariedade Zona Fontainhas  

● Crescer Ser  

● Colégio Barão Nova Sintra  

● Creche Sol  

Materiais: Sem materiais 

 

PROJETOS DE MOBILIZAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

Vencer Autismo  

A Vencer Autismo procura proporcionar às famílias com crianças e jovens com 

Autismo, ferramentas para os ajudar a desenvolver o seu máximo potencial. 

Fazem-no recorrendo à organização de palestras por todo o país e da 

disponibilização de vídeos na Internet com técnicas que apoiam a recuperação 

de crianças com autismo, disponíveis em Português, Inglês e Espanhol. Nas 

suas instalações, localizadas no Porto, com cerca de 3000 m2 ajudam ainda 

várias crianças e jovens, através da atitude do The Son-Rise Program®.  
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Contacto: sara.antuntes@vencerautismo.org 

 

Raríssimas  

A RARÍSSIMAS – Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras – foi 

fundada em abril de 2002, com a missão de apoiar doentes, famílias, amigos 

de sempre e de agora que convivem de perto com as doenças raras.  

Contacto: sofia.vilarinho@rarissimas.pt 

 

Bem-me-queres – Associação de Apoio à Adoçaõ  

A sua missão é a promoção e a concretização de um dos direitos fundamentais 

das crianças – o direito a terem uma família. Com o compromisso de respeitar, 

sempre, o superior interesse da criança, reconhecido e consagrado no Direito 

nacional e internacional. Tem, por isso, como principais objetivos:  

● a proteção da criança e do jovem com vista à integração da mesma 

dentro da família;  

● a promoção da adoção em Portugal;  

● mediação da adoção internacional;  

● a preparação e acompanhamento de pais candidatos à adopção;  

● apoio na criação de redes de interajuda de famílias adotantes.  

Contacto: geral@bemmequeres.org  

 

CASA – Centro de Apoio aos Sem-Abrigo  

A Associação tem por objetivo levar a cabo ações de solidariedade social, em 

particular dar apoio, alimentação e alojamento a favor de Sem-abrigo, crianças, 

adolescentes e idosos socialmente desfavorecidos, vítimas de violência ou 

maus-tratos, independentemente da sua nacionalidade, credo religioso, política 

ou etnia.  

Contacto: pojpedrosa@gmail.com ; casa.apoioaossemabrigo.porto@gmail.com   

  

Plano Mundo 

PROJETOS DA VO.U. 

mailto:sara.antuntes@vencerautismo.org
mailto:sofia.vilarinho@rarissimas.pt
mailto:geral@bemmequeres.org
mailto:pojpedrosa@gmail.com
mailto:casa.apoioaossemabrigo.porto@gmail.com
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Objetivo Geral: Pretende-se promover os conceitos de tolerância e de paz 

junto de crianças e jovens, através da realização de sessões formativas sobre 

os grandes conflitos mundiais e a defesa dos direitos humanos, nas escolas. 

Estas atividades surgem em sequência do crescente desinteresse face às 

problemáticas mundiais, do contínuo afastamento de culturas e do 

desconhecimento dos Direitos Humanos no Mundo e no contexto local de cada 

país, verificado, cada vez mais, no público-alvo do projeto.  

Objetivos Específicos: 

● Organizar sessões formativas sobre Direitos Humanos; 

● Consciencializar crianças e jovens em relação ao seu papel cívico e 

humanitário no Mundo atual; 

● Alargar o projeto a novas faixas etárias. 

 

Público-alvo: Crianças e jovens em escolas do Grande Porto 

Número de voluntários envolvidos: 20 

Número de beneficiários: 175 

Parcerias:  a definir 

Materiais: Sem materiais 

 

Objetivo Geral: O objetivo é sensibilizar a população para as problemáticas e 

conflitos contemporâneos do mundo, através de atividades lúdicas.    

Objetivos Específicos:  

● Proporcionar momentos educativos, abordando temáticas sérias e 

atuais, relacionadas com temas subordinados aos Direitos Humanos; 

● Realização de três palestras com temáticas diversificadas e polémicas 

em faculdades do Grande Porto 

 

Público-alvo: Crianças e jovens em escolas do Grande Porto 
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Número de voluntários envolvidos: 20 

Número de beneficiários: 150 

Parcerias:  a definir 

Materiais: Sem materiais. 
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Atividades Pontuais 

Objetivo Geral: Proporcionar à população o acesso à arte e à cultura, através 

do cinema, de modo a abrir novas janelas de oportunidades de debate sobre 

temáticas polémicas e em voga na sociedade atual. 

Objetivos Específicos:  

● Levar ao cinema a pessoas dos 8 aos 80 anos com menos oportunidades 

no acesso à cultura; 

● Sensibilizar a sociedade para certos problemas através da projeção de 

filmes pertinentes e tertúlias. 

 

Público-alvo: População portuense 

Número de voluntários envolvidos: 4 

Número de beneficiários: 100 

Parcerias:  Casa das Artes do Porto; Cineclube do Porto; outras a definir 

Materiais: Sem materiais. 

 

 

Objetivo Geral: O objetivo principal passa por tentar combater o isolamento da 

população idosa, residente, no interior do país, através da realização de várias 

atividades que envolvem um contacto permanente com jovens entre os 18 e os 

30 anos, durante uma semana. Deste modo, pretende-se promover momentos 

de convívio, animação e bem-estar, dando a oportunidade à população idosa, 

cada vez com menos acesso a atividades de enriquecimento sociocultural. Mais 

ainda, tentar-se-á fomentar junto dos jovens voluntários o espírito de 

solidariedade e união que a atividade exigirá. 

Objetivos Específicos:  

● Promover a partilha de experiências e conhecimento;  

● Fomentar o convívio intergeracional; 
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● Desenvolver competências pessoais e humanas; 

● Divulgar e envolver a população universitária na problemática do 

isolamento social. 

 

Público-alvo: População isolada de aldeia ou vila no interior de Portugal  

Número de voluntários envolvidos: 45 

Número de beneficiários: Dependente do local de atuação - a definir 

Parcerias:  Dependente do local de atuação - a definir 

Materiais: Dependente do local de atuação - a definir 


