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Nota Introdutória
A Universidade da Beira Interior, ciente da necessidade de se criarem mecanismos de
apoio social aos seus estudantes, de forma a diminuir o abandono escolar, promover o
sucesso escolar e facilitar a integração dos estudantes, contribuindo para o
desenvolvimento intelectual e escolar de todos, decidiu, em 2012, no âmbito da sua ação
social, criar o Fundo de Apoio Social (FAS) para os Estudantes da Universidade da Beira
Interior.
O Plano de Ação do Reitor 2017-2021 assumiu o compromisso de fazer da Universidade
da Beira Interior uma referência no domínio da responsabilidade social. Em
conformidade, considerando a necessidade de desenvolver outros mecanismos
complementares para uma resposta mais eficaz e abrangente na concessão de apoios
sociais aos estudantes nacionais e internacionais, bem como a necessidade de canalizar os
esforços e de se associarem as vontades de apoiar alunos mais carenciados, foi criado o
Programa” Ser Solidário”, através do Despacho nº2018/R/64, em 19 de setembro de 2018.
O programa Ser Solidário visa promover a solidariedade e equidade social, bem como a
redução do abandono escolar por razões de cariz económico e social, atuando, para isso,
em dois domínios complementares: um no âmbito do apoio social, outro no âmbito do
exercício da responsabilidade social.
No âmbito do apoio social, o programa visa garantir uma resposta social mais eficaz para
os alunos e outros membros da comunidade ubiana, através da articulação de vários
organismos internos e externos e da disponibilização de mais instrumentos de apoio.
No âmbito da responsabilidade social, na dimensão social, o programa visa propiciar um
sistema que articule e direcione os contributos em valores monetários, bens ou trabalho
de indivíduos e entidades para a prevenção ou resolução de problemas sociais concretos.
O conjunto de instrumentos de que o programa dispõe, nomeadamente, o Fundo
Solidário, que acolhe donativos financeiros para financiar a valência de apoio financeiro,
a Loja Solidária, que acolhe donativos em bens e é responsável pelas valências de apoio
em bens e de vendas/trocas solidárias, e o Banco de Solidariedade, que acolhe as dádivas
em trabalho e organiza e distribui os colaboradores em tarefas de caráter social. No seu
conjunto, o programa resulta num sistema que permite o encontro mais eficaz e eficiente
entre as vontades de ajudar e as necessidades de ajuda.
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Cumprido mais de um ano da sua entrada em vigor, cabe agora fazer um balanço da sua
atividade numa lógica de prestação de contas aos parceiros e à comunidade. É esse o
objetivo deste relatório.
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Objetivos
O Programa “Ser Solidário” pretende contribuir para a prevenção e resolução de problemas
sociais e, em especial, dar resposta a situações de carência económica na UBI, promovendo
a equidade social e o sucesso escolar, através da redução do abandono escolar por razões de
cariz económico e social.
O programa tem como objetivos específicos:
a) Mitigar as necessidades imediatas de membros da comunidade ubiana, propiciandolhe condições mínimas de sobrevivência;
b) Constituir uma Rede Solidária na UBI, envolvendo e articulando uma comunidade
alargada de parceiros internos e externos;
c) Promover a cidadania e a responsabilidade social de estudantes e outros elementos da
comunidade, através de trabalho voluntário e/ou donativos.
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Organização

Programa “Ser Solidário”

Gestão do
Programa

Coordenação do
Programa

Vice-Reitora área
Responsabilidade Social

Operacionalização e
gestão

Rede Solidária
da UBI

Órgão
Consultivo

Secretariado da Vice-Reitoria
Área Responsabilidade Social

Faculdades,
Departamentos/Associações e
Núcleos de Estudantes/Pastoral/
Parceiros/Participantes no banco de
solidariedade e SASUBI

Comissão de
Acompanhamento
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Vice- Reitora Resp. Social
Vice-Reitor Ensino
Administradora (SAS)
Representante Setor Bolsas
Provedor Estudante
Presidente AAUBI
Comissão de Parceiros

Parceiros do Programa

Em 15 de julho de 2019, a Universidade da Beira Interior estabeleceu oito protocolos de
cooperação com as seguintes entidades:









Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI)
RE-FOOD
Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira (BACF-CB)
Associação Recreativa Musical Covilhanense – Banda da Covilhã
Casa do Pessoal da UBI
Leo Clube da Covilhã
Lions Clube da Covilhã
O Mundo da Carolina

O Programa também contou com a colaboração da AJAS - Associação de Jovens para a Ação
Solidária, e da HAPPY WISH, em atividades de cariz social, das Conferências de S. Vicente
de Paulo como extensão virtual da Loja Solidária, e com o apoio do II Encontro Ubiano
Passado, Presente e Futuro, que teve lugar no dia 26/11/2019 e que promoveu uma
angariação de verbas.
Foram ainda estabelecidos, nos meses de agosto, setembro e dezembro de 2019, quatro
protocolos de cooperação, com as seguintes entidades:





Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro
Ultriplo, Lda
Coolabora, CRL
ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento e Fundação Estrela
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Com o intuito de proceder ao alargamento da rede de parceiros, foi encetado contacto com
sete entidades, prevendo-se o estabelecimento de novos protocolos de cooperação em
janeiro de 2020.

Candidaturas e beneficiários do Programa
Após divulgação do Programa “Ser Solidário”, ainda no ano letivo 2018/2019, foram
rececionadas 25 candidaturas no 2º semestre do ano 2018 e mais 10 no 1º semestre do ano
2019. Estas candidaturas resultaram em 16 beneficiários durante esse ano letivo. Não
podemos deixar de referir que, no ano letivo 2018/2019, foram beneficiários de apoio social
mais 4 alunos, através de bens da Loja Solidária, e que este apoio diz respeito ao período
anterior à criação oficial do Programa “Ser Solidário”.
No ano letivo 2019/2020, registaram-se 35 candidaturas, sendo que 18 são de candidatos
do sexo masculino e 17 do sexo feminino. Destas candidaturas resultaram 27 beneficiários.
O gráfico reproduzido no gráfico 1 reflete o número total de candidaturas e de beneficiários
por ano letivo.

Figura 1- Total de Candidaturas e Beneficiários por ano letivo

9

Apoios
O Fundo Solidário disponibiliza apoio financeiro na linha fundo perdido e, mais
recentemente, por decisão da coordenação, através da modalidade de empréstimo a título
de adiantamento. Este instrumento foi criado com o intuito de dar resposta a situações
imediatas e pontuais de carência económica. Os apoios por via do fundo solidário destinamse ao pagamento de propinas, alojamento, alimentação nas cantinas dos SASUBI e
reprografia.
A Loja Solidária disponibiliza apoio alimentar na modalidade take away, através dos
Serviços de Ação Social da UBI, cabaz de alimentos, através da extensão virtual da loja
(Conferências S. Vicente de Paulo) e roupa e produtos de higiene, na “loja” física.
Desde a sua criação até à presente data, foi disponibilizado apoio aos beneficiários do
programa através destes dois instrumentos, sendo que alguns dos alunos beneficiaram de
ambos os tipos de apoio. O gráfico 2 evidencia o número de alunos beneficiários por
tipologia de apoio.

Figura 2- Número de Beneficiários por tipologia de apoio
A vertente empréstimo a título de adiantamento foi implementada no ano letivo de
2019/2020, havendo a registar, neste ano letivo, a entrada de seis candidaturas nesta
modalidade, tendo sido aprovados 5 beneficiários.
Os Quadros 1 e 2 evidenciam o fim a que se destinam os apoios e número de alunos
beneficiários.
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Quadro 1 - 2018/2019
Beneficiários
Propinas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X
X
X

Fundo Solidário
Alojamento Alimentação
X
X
X
X
X
X
X

Loja Solidária
Higiene
Take-away

Roupa
X

X
X
X
X
X
X

X

Cabaz

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

Quadro 2 - 2019/2020
Beneficiários
Propinas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

X
X
X
X
X
X
X
X

Fundo Solidário
Alojamento Alimentação

X
X
X

Reprografia

X
X
X

Roupa

Loja Solidária
Higiene
Takeaway

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
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Cabaz

Fundo solidário
Financiamento do programa: Origem dos Fundos
Em 2019 foram recebidos donativos financeiros, doados por particulares e entidades
parceiras e resultantes de vendas solidárias e de receitas próprias. O fundo solidário dispôs
de um total de 18.113,53€, sendo que 4,584,60€ são oriundos de donativos e 13. 558,55 €
de receitas próprias, o que, em percentagem, se traduz em 25% de donativos, conforme
indicado na figura 4.

Figura 4 – Origem dos Fundos em percentagem

Os donativos financeiros recebidos resultaram de doações provenientes de:






Lions Clube da Covilhã
Casa do Pessoal da UBI
Alumni- Participação em eventos Alumni
Participantes do projeto Okamba
Vendas Solidárias

Apoios concedidos: Aplicação dos fundos
Os fundos foram aplicados no apoio financeiro a alunos beneficiários, nas modalidades de
fundo perdido, no valor de 8 113,55 € e a título de adiantamento, no valor de 5 108,00€,
num total de 13 221,55€. Apresenta-se na figura 5 a distribuição por linha de apoio.
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Figura 5 - Aplicação dos Fundos

Loja Solidária
A loja solidária funciona com donativos em espécie e através de protocolos realizados com
outras entidades.

Donativos em espécie: entradas
No ano de 2018, deram entrada os seguintes donativos em espécie:

Quantidade

Tipo
Bens alimentares
Roupa
Cabaz
Produtos de Higiene

2018
1 016
161*
22
-

2019
1 375
150*

*Valores estimados por defeito

Proveniência dos bens doados
Os bens em espécie tiveram a seguinte proveniência:





Bens alimentares: doados pela UBICUP e AAUBI
Roupa: doada pela AJAS/doadores particulares
Produtos de Higiene: doadas pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Covilhã
Cabaz: proveniente das Conferências S. Vicente de Paulo
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Distribuição dos donativos em espécie e apoios da loja
solidária
O quadro seguinte evidencia as entradas de donativos, por espécie, quantidade e por doador
em 2018 e 2019.
Tipo

Quantidade
2 203
188

Bens Alimentares
Cabaz de Alimentos
(entregues pelas Conferências S. Vicente de Paulo)

22

Produtos de Higiene

60

Roupa

23

Recetor
Conferências S. Vicente de Paulo

Alunos

Refira-se, ainda, que, no âmbito da campanha “Papel por Alimentos” e do protocolo
realizado, a UBI entregou ao Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira 2918 Kg de
papel para destruição e reciclagem.

Banco de solidariedade
O banco de solidariedade é um terceiro instrumento do programa Ser Solidário e consiste
num espaço virtual que acolhe colaboradores da comunidade ubiana para desenvolvimento
de atividades, ações de cariz solidário e de responsabilidade social.
Através deste mecanismo foram envolvidos alunos (beneficiários e não beneficiários) e
docentes nas seguintes atividades:
1- “Engenheiras por um dia”
2- Seleção e armazenamento de manuais escolares para entrega na Província
Portuguesa da Ordem Franciscana - Missão de Cumura (Guiné Bissau) e para o
Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira.
3- Recolha de alimentos para o Banco Alimentar Cova da Beira.
Estas atividades envolveram, no total, 49 voluntários e contaram com a participação de 9
beneficiários do programa, sendo que 8 se referem a beneficiários do apoio do ano letivo
2018/2019 e um 1 do ano letivo de 2019/2020.
A discrepância entre o número de beneficiários do Programa e o número de beneficiários
participantes nestas atividades ficou, sobretudo, a dever-se a fatores como a
incompatibilidades de horário e a coincidência das atividades com época de exames.
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Considerações Finais
Após o seu primeiro ano de implementação, o Programa Ser Solidário mostra ser um
instrumento necessário e congregador de esforços. Sendo o primeiro ano de funcionamento
efetivo, o ano de 2019 foi também um ano de divulgação, de ajustamento da sua dinâmica
de funcionamento e de conquista de legitimidade perante a comunidade académica e a
comunidade mais vasta. O número crescente de candidaturas, de beneficiários e de
parceiros do programa evidencia que os seus objetivos estão a ser cumpridos e que o esforço
acrescido de solidariedade social teve os seus frutos.
Os desafios para 2020 são ainda muitos:
Desde logo, a necessidade de alargar o número de parceiros e de promover o seu maior
envolvimento nas várias vertentes do programa, como doadores de fundos e bens ou na
vertente de voluntariado.
Ao nível interno, a articulação com os Serviços de Ação Social é consistente, mas é
importante reforçar e alargar a rede de sinalização na UBI e fora dela. Só dessa forma poderá
haver a certeza de que, na UBI, nenhum aluno ficará sem o apoio necessário para ter sucesso
escolar e, sobretudo, o essencial que lhe permita uma vida digna.
A sustentabilidade financeira do programa é também uma preocupação. Num contexto de
fortes limitações financeiras por parte do Orçamento de Estado e, ao mesmo tempo, de
crescimento da UBI em número de alunos, docentes e funcionários, o apoio de entidades da
sociedade civil no exercício desta responsabilidade social é fundamental para a manutenção
do programa. Se, em 2019, 25% dos apoios do fundo solidário resultaram de donativos, o
objetivo será, a médio prazo, alcançar pelo menos 50% de financiamento por essa via.
Acreditamos que existe em grande número de instituições preocupadas com a equidade
social e a dignidade da vida humana, com vontade e disponibilidade em contribuir para esta
causa. Cabe-nos a nós, pela via do trabalho e da transparência, mostrar que somos parceiros
capazes e de confiança. A elaboração do presente relatório, a sua apresentação na comissão
de parceiros e a sua disponibilização pública constituem mais um passo nessa direção.
A Vice-Reitoria para a área Financeira, Recursos Humanos e Responsabilidade Social
agradece a todos e a todas, indivíduos e organizações, que neste primeiro ano de
funcionamento contribuíram solidariamente para o funcionamento deste programa e,
através dele, para uma maior equidade e inclusão social.

Anabela Dinis
Vice-Reitora para a área Financeira, Recursos Humanos e Responsabilidade Social
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