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A FAP no Bairro é um projeto de inovação social da Federação 
Académica do Porto que nasceu em 2010, em parceria com 
o Município do Porto, e que assenta em três grandes objeti-
vos: a promoção do voluntariado entre estudantes do ensino 
superior, a prevenção do abandono e insucesso escolar e a 
proteção de crianças e jovens em risco de exclusão social.

APRESENTAÇÃO
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Atualmente, conta com dois espa-
ços físicos: um centro comunitário 
no Bairro do Carriçal e outro no 
Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres.

Ambos os centros são frequenta-
dos por crianças e jovens em risco 
de exclusão social, pelo que o foco
principal desta iniciativa é comba-
ter situações de risco e promover a 
reflexão por parte das gerações 
mais novas sobre um real sentido 
para a vida.

Enquanto projeto perfeitamente interligado com a cidade, A FAP no Bairro 
integra-se nas comunidades onde se insere, dando respostas efetivas junto 
do público mais jovem através de ações e dinâmicas desenvolvidas de 
forma adaptativa.



A FAP no Bairro atua como 
agente estudantil promotor da 
harmonia e bem-estar social, 
em cooperação com estudantes 
voluntários que se caracterizam 
pelo seu espírito solidário e 
humanístico.

VISÃO
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Através de uma perfeita simbiose entre 
o trabalho desenvolvido pelos 
voluntários e coordenadores dos 
respetivos centros comunitários, 
pretende-se sensibilizar e 
consciencializar as gerações mais jovens 
para temáticas como o abandono e 
insucesso escolar, a ação climática a 
cultura e a promoção da saúde e 
bem-estar, bem como prevenir 
situações e comportamentos de risco. 

MISSÃO



FAP
NO BAIRRO

2 0 2 1



voluntários crianças 

espaços

2coordenadores

mais todas aquelas 
que se quiserem juntar!



ESPAÇOS 
Centro comunitário 
do Bairro do Carriçal

      Bairro do Carriçal, cave 1, loja 154, 4200-160 Porto

      Horário 15h às 19h de 2ª a 6ª

      



      Bairro do Carriçal, cave 1, loja 154, 4200-160 Porto

      Horário 15h às 19h de 2ª a 6ª

      

ESPAÇOS 
Centro comunitário do Bairro 

Dr. Nuno Pinheiro Torres

      Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres

      Horário 15h às 19h de 2ª a 6ª

      



OBJETIVOS
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Interligação com a comuni-
dade estudantil do ensino 
superior

Desenvolvimento de capaci-
dades cognitivas e apoio ao 
estudo

Apoio psicológico e terapia 
da fala em casos que se
considere pertinente

Sensibilização e consciencia-
lização sobre temas emer-
gentes

Incentivo à adoção de com-
portamentos saudáveis

Prestação de serviço voluntá-
rio, em prol da comunidade 
abrangida pela FAP no Bairro

Desenvolvimento pessoal e 
interpessoal, através da inte-
ração com diferentes realida-
des

Promoção da responsabilida-
de social e cívica, no âmbito 
da comunicação e da peda-
gogia

A FAP no Bairro 
para os voluntários

A FAP no Bairro para 
as crianças e jovens 



Envolvimento e cooperação 
junto da Academia, da FAP e 
das Associações de Estudan-
tes

Promoção da ligação entre os 
centros comunitários da FAP 
no Bairro e entidades exter-
nas da cidade

Estímulo à adoção de com-
portamentos saudáveis

A FAP no Bairro 
para os voluntários



Plataforma de Voluntariado

Estudantes da Academia do Porto podem-se 
inscrever através da plataforma da FAP 

como voluntários da FAP no Bairro. 

É aqui que os estudantes assumem o compromisso 
que recai sobre a responsabilidade de serem 
cidadãos e cidadãs com um perfil único e 
característico para o projeto: estudantes motivados 
pela solidariedade, com espírito humanístico, e
com um sentimento acrescido de responsabilidade 
social e pública. 

www.voluntariado.fap.pt/pt/voluntarios
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www.facebook.com/FAPnoBairro

www.fap.pt
fapnobairro@fap.pt

Parceiros
    Câmara Municipal do Porto (CMP)
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