Comunicado de Imprensa

Just a Change, SPOT e VO.U. Pirueta vencem
Prémio de Voluntariado Universitário do
Santander Universidades
•

10 Projetos finalistas com impacto em mais de 5.200 beneficiários e 1.400
voluntários

•

Mais de 50 Candidaturas entraram na plataforma em menos de 10 dias

•

Prémios monetários para os três melhores projetos variam entre €2.000 e
€5.000

Lisboa, 15 de dezembro 2016. A Just a Change, o SPOT e o VO.U. Pirueta são os grandes
vencedores do Prémio de Voluntariado Universitário lançado em Novembro pelo Santander
Universidades com o objetivo de incentivar a prática de uma cidadania ativa através do
voluntariado e recompensar o esforço dos jovens mais envolvidos.
A Menção Honrosa foi atribuída ao SOS Estudante, da Associação Académica da
Universidade de Coimbra.
A dinâmica Universitária foi surpreendente ao longo do processo de admissão das
candidaturas. Em menos de 10 dias, chegaram à nossa plataforma mais de 50 projetos, e
todos com impacto importante na sociedade. Foram selecionados 10 projetos finalistas,
que no total beneficiam 5200 pessoas e envolvem 1400 voluntários.
Inês Oom de Sousa, administradora do Santander Totta e Cristina Louro, presidente do Júri
do Prémio e Vice-presidente da Cruz Vermelha, entregaram hoje, em cerimónia realizada
na sede do Banco, os prémios de Voluntariado Universitário.
“Lançámos o Prémio de Voluntariado Universitário em novembro e um mês depois estamos
a premiar os melhores projetos porque existe uma forte dinâmica Universitária na área do
voluntariado. Pelos números envolvidos, os projetos finalistas da primeira edição deste
prémio fazem-nos acreditar que, quando há vontade, é possível fazer a diferença“, disse
Inês Oom de Sousa, administradora do Banco Santander Totta.
Em termos de repartição geográfica, das 56 candidaturas recebidas, 25 são do Norte, 12 da
região Centro, 17 do Sul e 2 da Madeira. Os temas abordados nos vários projetos foram:
Educação/Formação (30%), Inclusão social (28%), Sensibilização e Promoção do
voluntariado (14%, cada), Saúde (7%) e outros (7%). Relativamente ao Público-alvo, os
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estudantes universitários têm a maior fatia (40%), Populações excluídas (26%), Crianças
(12%), Jovens (9%), Idosos (7%), Crianças e Idosos (2%), Crianças e Jovens (2%) e ONG (2%).
O Banco Santander Totta, através do programa Santander Universidades, promove, desde
2003 e no âmbito da sua Política de Envolvimento com a Comunidade, o apoio ao
Conhecimento e Ensino Superior. O banco investe anualmente mais de €6 milhões na área
de Responsabilidade Social e Corporativa.

Projetos vencedores do Prémio de Voluntariado Universitário
•

1.º Prémio

Associação Just a Change - Instituto Superior Técnico e Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa – €5.000
Reabilitação de casas e reparações domésticas profundas a famílias ou pessoas em
situação de pobreza habitacional. Ação promovida ao longo do ano em Lisboa e em zonas
rurais (Ferreira do Zêzere, Óbidos e Sever do Vouga) em campos de verão. Atualmente, o
projeto está em expansão para o Porto, em parceria com a Câmara Municipal e Fundação
Manuel da Mota.

N.º de beneficiários diretos - 90; N.º de voluntários – 300

•

2.º Prémio

SPOT - Instituto Superior Técnico e Universidade Nova de Lisboa - €3.000
Projeto social de combate às causas do insucesso escolar de jovens socialmente
desprotegidos, dos 6 aos 21 anos.
Desenvolvimento social e educativo de 100 jovens de bairros sociais problemáticos de
Lisboa (Bairro Padre Cruz, 6 de maio, Ameixoeira e Boavista):
• Mentoria escolar (oficinas de estudo), vocacional e cívica (workshops de cidadania), em
que os voluntários intervêm como modelo positivo numa relação de confiança e
proximidade.
• Em estreita articulação com os projetos locais de intervenção comunitária para a
elaboração de conteúdos e rentabilização de recursos.

N.º de beneficiários diretos - 100; N.º de voluntários – 60

•

3.º Prémio

VO.U. Pirueta – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto - €2.000
Promoção da dança junto de crianças e idosos de contextos socioeconómicos desfavorecidos,
transmitindo conceitos como a disciplina, autoestima e respeito.
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O projeto tem duas vertentes:
• Pirueta Júnior que procura integrar a dança nas instituições parceiras através de uma
aula semanal com a duração de 1h;
• Pirueta Sénior que proporciona um momento de lazer e atividade física em lares de
idosos e centros de dia.

N.º de beneficiários diretos - 100; N.º de voluntários – 17

•

Menção Honrosa

SOS Estudante - Associação Académica da Universidade de Coimbra
Linha de apoio emocional e prevenção do suicídio e espaço de reflexão em grupo de
problemáticas várias. Apoio a toda a comunidade estudantil
• Formação técnica e psicológica dos voluntários.
• Organização de debates e sessões de cinema com temáticas que fomentam a reflexão
crítica sobre o mundo e o autoconhecimento.
Gerido por uma equipa de estudantes voluntários que conta com o apoio de parceiros
pedagógicos e culturais.

N.º de beneficiários diretos - 640; N.º de voluntários – 25

Informação sobre os restantes projetos Finalistas
1. Hospital da Bonecada
Associação de Estudantes da NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas
Hospital Modelo para desmistificar o medo das crianças pelo hospital (“síndrome da
bata branca”)

N.º de beneficiários diretos - 3000; N.º de voluntários – 550

2. NExT
Instituto Universitário Justiça e Paz (IUJP) em parceria com os Serviços de Ação Social do
Instituto Politécnico de Coimbra e Universidade de Coimbra
Núcleo de explicações voluntárias a jovens universitários com mau aproveitamento
escolar e dificuldades económicas

N.º de beneficiários diretos - 80; N.º de voluntários – 72
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3. Queres ser voluntário por um dia?
Instituto Politécnico da Guarda
Banco de voluntariado de apoio a instituições locais, com ações pontuais.

N.º de beneficiários diretos - 350; N.º de voluntários – 80

4. Semana das Desigualdades
Universidade de Coimbra
Sensibilização da comunidade académica e diminuição das desigualdades sociais:
angariação de bens e fundos para apoio à conclusão do ensino universitário de alunos
carenciados

N.º de beneficiários diretos - 500; N.º de voluntários – 50

5. U.Dream
Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Apoio a crianças doentes, reduzindo o impacto negativo da doença na dinâmica
familiar

N.º de beneficiários diretos - 250; N.º de voluntários – 200

6. Vitamina A (legria)
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Promoção da saúde mental e física, através de ações de sensibilização, informação e
rastreios

N.º de beneficiários diretos - 161; N.º de voluntários – 58
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