
 

 

 

 

 

23 e 24 de abril de 2013 

 

 

O voluntariado é uma atividade inerente ao exercício de cidadania que se traduz na participação cívica e 

comunitária exercida de forma livre, responsável e organizada, tendo em vista colmatar alguns problemas da 

sociedade, conforme o consagra a Lei nº 71/98, de 3 de Novembro, que estabeleceu as bases jurídicas do 

voluntariado. 

A promoção do voluntariado é, como sabemos, uma das apostas objetivas da Universidade do Porto.  Nos 

próximos dias 23 e 24 de abril durante todo o dia, realizar-se-á o IV Dia do Voluntário na Reitoria da 

Universidade do Porto, uma organização conjunta de vários grupos e associações de voluntariado de 

diversas faculdades e a Comissão de Voluntariado da Universidade do Porto. Mais uma vez, realizaremos um 

conjunto de conferências que interligarão o empreendedorismo, as políticas sociais e o voluntariado, em 

especial o voluntariado universitário. Ao longo dos dois dias decorrerá uma Feira de Voluntariado que 

contará com a presença de várias instituições. A inovação deste ano será a atribuição do Prémio «Dia do 

Voluntário U. Porto '13» de entre as candidaturas dos organismos de voluntariado da Universidade do Porto.  

Programa  

23 de abril 
09h00 Sessão de Abertura  

Reitor da UP (ou Vice-Reitora) 

- Professor Doutor José Carlos Marques dos Santos 

Presidente da Comissão de Voluntariado da UP 

- Professor Doutor Silva Gomes 

Representante do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

Representante da Câmara Municipal do Porto  

10h00 Apresentação das organizações / projetos UP  
 

11h00 Mesa Redonda: O voluntariado universitário 

Representação do Voluntariado UP  

- Professora Doutora Maria de Lurdes Correia Fernandes, Vice Reitora 

Representação da Mão Académica - Universidade Aveiro 

Representação da Universidade Católica 

Representação da Universidade de Santiago de Compostela 
 

Pausa para Almoço Livre 

15h00 Aula Aberta: Câmara Municipal do Porto - Porto Futuro 

- (orador a confirmar) 

16h00 Aula Aberta: Empreender 

- Dr. João José Pinto  

http://sigarra.up.pt/reitoria/funcionarios_geral.formview?p_codigo=206363


 

24 de abril 

10h00 Mesa Redonda: O Voluntariado em Portugal 

Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado 

- Elza Chambel, Presidente 

Fundação EDP 

Voluntários 

- Rui Oliveira, voluntário ONU 

- Bárbara Silva, projeto Bora Lá 
 

Pausa para Almoço Livre 

15h00 Debate: Políticas Sociais 

Representantes dos partidos que concorrem à Câmara Municipal do Porto 

Moderador: 

- Fernanda Freitas (a confirmar) 

17h30 Sessão de Encerramento 

Professor Doutor Silva Gomes 

Inclui a divulgação dos vencedores do Prémio “Dia do Voluntário” 

18h00 Concerto e Porto de Honra 

Feira de Voluntariado 

Nesta edição do Dia do Voluntário U. Porto '13 um dos principais objetivos é, mais uma vez, dar a conhecer 

os diversos projetos das instituições participantes através da sua presença em stands por forma a motivar a 

sociedade a um maior interesse pelos mesmos e a participarem como voluntários. 

Neste sentido, este evento e, nomeadamente, a Feira de Voluntariado surge como uma oportunidade para, 

por um lado, as instituições se darem a conhecer à sociedade e, por outro, para que os cidadãos conheçam 

os projetos e instituições que poderão integrar.  

Divulgação e Comunicação 

O meio de comunicação privilegiados será o online através das redes sociais twitter (@voluntariadoUP) e 

facebook (www.facebook.com/diadovoluntario), e do sítio (www.diadovoluntario.pt.vu). A única novidade 

no online é o twitter já que os restantes dois meios já foram utilizados na edição anterior. Para divulgação 

nos locais mais tradicionais, optamos por mupis nos concelhos de Gaia, Porto e Matosinhos. Também 

teremos cartazes nos transportes públicos, nomeadamente no interior do Metro do Porto. 

 

 

http://www.facebook.com/diadovoluntario
http://www.diadovoluntario.pt.vu/

