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Aprender na escola
"fazendo o bem"
na comunidade

Em Campo de Ourique e na Estrela, alunos de
Medicina tratam da Saúde Porta a Porta. Na Tapada
da Ajuda cultiva-se para o Banco Alimentar.
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"Nada melhor do que aprender
fazendo o bem." No Instituto Su-

perior de Agronomia esta é uma
frase que se repete de ano para
ano, desde 2011, sempre com
melhores resultados. "Só este
ano vamos entregar 15 mil euros
de bens", revela Bernardo Saian-

da, aluno envolvido na gestão do
SolidarlSA. Os voluntários culti-
vam trigo, grão e couves que re-
vertem para o Banco Alimentar
contra a Fome. No caso do trigo,
a iniciativa envolve ainda a in-
dústria transformadora, que o

converte em massa esparguete,
forma sob a qual é entregue.

Bernardo Saianda e Diogo Pa-

checo, estudantes de Engenharia
Agronómica, explicam que o

projeto funciona também como
atividade escolar, permitindo
aos alunos colocarem em prática
as matérias lecionadas no âmbi-
to das licenciaturas do ISA.
Vários exemplos
Lançado em 2011 por José Góes e

Tomás Coimbra, o SolidarlSA foi
um dos exemplos trazidos pelo
Banco Santander Totta ao apre-
sentar o Prémio de Voluntariado
Universitário, criado para reco-
nhecer as iniciativas promovidos

por estudantes do Superior. "Saú-
de Porta a Porta", desenvolvido

pela Associação de Estudantes da
Faculdade de Ciências Médicas de

Lisboa, é outro caso. O programa
inclui visitas semanais a idosos

em situação de carência em Cam-

po de Ourique e na Estrela. Já em
Campolide, na Nova SBE, existe
unidade curricular na área do vo-
luntariado obrigatória para alu-
nos de licenciatura, revelou o di-
retor da faculdade, Daniel Traça.

Ferramenta de desenvolvi-
mento de competências sociais,

o voluntariado está em cresci-
mento. Só na Universidade do
Porto, os alunos voluntários pas-
saram de 1.600 em 2012/13 para
mais de dois mil em 2015/16, sa-

lientaram as "embaixadoras" da

instituição: a aluna Cristina Gue-
des e a responsável Maria Clara
Martins. ¦
O Santander Totta
criou um prémio
que visa
reconhecer
os projetos
de voluntariado

promovidos
por estudantes


