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PROGRAMA DE BUDDIES 

REGULAMENTO/ CONTRATO (ANO LETIVO 2013-2014) 
 

Tendo em vista um melhor acolhimento e integração dos estudantes internacionais na Católica Porto, foi criado um 
Programa de Buddies. 
 
I – Âmbito 
 
Este Programa é aberto a todos os estudantes da Católica Porto que desejem apoiar a Área de Mobilidade e 
Relações Internacionais no processo de acolhimento, integração e acompanhamento, dos alunos internacionais 
que vêm realizar um período de estudos ou estágio nesta Universidade. 
As atividades desenvolvidas pelos Buddies, no âmbito deste Programa são coordenadas pela área de MRI. 

II - Perfil do Buddy 

 Dedicação, empenho e forte capacidade de compromisso; 
 Capacidade para interagir e comunicar com jovens de outras nacionalidades; 
 Saber respeitar e aceitar ideias e valores diferentes dos seus;  
 Pro-actividade; 
 Boa capacidade de comunicação; 
 Proficiência em inglês; 
 Capacidade de resolução de problemas; 
 Atitude solidária. 

 
III – Funções gerais do Buddy  
 
 Acolhimento do estudante internacional; 
 Disponibilização de informação e esclarecimento de questões de carácter prático (Ex. como abrir uma conta 
bancária, ou qual o supermercado/farmácia mais conveniente);  
 Acompanhamento do estudante durante a sua estadia no Porto, no que respeita à disponibilização de apoio 
na resolução de problemas menos graves (ex. doenças ligeiras, alojamento, informação diversa relativa à cidade e 
universidade); 
 O Buddy nunca deverá orientar o estudante no que respeita às questões estritamente académicas; 
 Em caso de doença grave, acidentes, situações que impliquem activação de seguro escolar etc., os buddies 
deverão notificar de imediato a Área de Mobilidade e RI; 
 Em caso de dúvidas sobre como proceder em outras situações não descritas neste Regulamento, deverão 
contactar a área de Mobilidade e Relações Internacionais. 
 
IV – Funções obrigatórias do Buddy 
 Acolhimento do estudante internacional no aeroporto e encaminhamento até ao alojamento definido; 
 Participação nas actividades da semana de acolhimento (dias @ the city e teaming up);  
 Realização de três contactos obrigatórios durante o semestre para identificar possíveis problemas 
relacionados com a estadia no Porto.  

Tomei conhecimento e comprometo-me a desenvolver as actividades descritas nos pontos III e IV 

_____________________________________________________________________________ 

(Assinatura do estudante Buddy) 

Data: 11 de fevereiro de 2014 


