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Grupo de Voluntários 
isCte-iul responsáVel

Ações de VoluntAriAdo pArA 
populAção isCte-iul

Mural Solidário
“Compre uma peça neste mural e ajude a tornar os sonhos 

destes estudantes realidade”.

A 15 de Dezembro de 2012 foi lançado um desafio à comuni-

dade interna e aos antigos alunos.

objetivo

A comunidade foi desafiada a comprar uma peça no mural 

cujo valor angariado seria transformado em bolsas de estu-

do para estudantes carenciados com bom aproveitamento 

escolar.

reSultadoS

Graças à participação da comunidade, foram angariados 

14.000€ com esta iniciativa.

Com o dinheiro angariado foi possível atribuir 14 bolsas de 

estudo  no ano lectivo 2013/2014.

Ações de VoluntAriAdo pArA 
populAção externA

Projeto eScolaS “adote uMa eScola” 

objetivo

Contribuir para o desenvolvimento dos estudantes do ensino 

pré-universitário quer a nível escolar, quer ao nível pessoal 

de forma a orientar os estudantes para o futuro e a diminuir 

o insucesso e o abandono escolares.

reSultadoS

Este projeto está a ser implementado na Escola do Lumiar,  

na Escola Básica Quinta de Marrocos e na Escola Secundária 

D. Luísa de Gusmão.

caMPanha de natal 

“Juntos Aquecemos a vida de Alguém!”

Entre os dias 10 e 17 de Dezembro de 2012 foi realizada uma 

recolha de alimentos e cobertores.

objetivo

Ajudar os sem-abrigo apoiados pelas Irmãs Vicentinas do Ex-

ternato Liceal da Casa de São Vicente de Paulo e, também, 

sensibilizar e unir toda a comunidade ISCTE-IUL para um bem 

comum.

reSultadoS 

Foi um sucesso graças à participação de toda a comunidade.

o nosso Grupo foi CriAdo em 
2012 e VisA A interliGAção 
entre A soCiedAde CiVil e o 
isCte-iul

MiSSão
Apoiar a transformação do dia-a-dia de pessoas da comuni-

dade, promovendo o crescimento pessoal de todos: de quem 

dá e de quem recebe.

viSão
Ser reconhecido como o maior projeto universitário de vo-

luntariado e inovação social.

valoreS
Responsabilidade  |  Inovação |  Filantropia  |  Cooperação  

Compromisso

MeMbroS FundadoreS
• Ana Lúcia Pacheco Mendes

• Ana Paula Sousa Pontes Pereira

• Catarina Florêncio Filipe

• Catarina Freitas da Silva

• Hélia Varela Filipe

• Joana Catarina Candeias Nunes

• Joana Simão Pereira Catela

• Joana Vieira dos Reis Robalo

• Mafalda Sofia Fontinha Guia

• Maria Leonor Falcão Alves Ribeiro

• Mariana de Passos Morgado da Costa

• Micael David Sousa Ferreira

• Patrícia da Silva Simplício

• Raquel da Silva Salvaterra

• Sara Margarida Serra Seco

• Suse Isabel dos Santos Lima 


