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Prémios Santander Universidades Idea Puzzle 2017 
para as áreas da saúde pública e jornalismo   
 

 Vencedora portuguesa é Sara Soares, orientada por Silvia Fraga no Programa 
de Doutoramento em Saúde Pública na Universidade do Porto. A nível 
internacional, o Prémio foi atribuído a Leonardo La Rosa, orientado por 
Teresa Sandoval no Programa de Doutoramento de Investigação em Meios 
de Comunicação na Universidade Carlos III de Madrid 

 

 O Santander Universidades oferece anualmente dois Prémios, um em 
Portugal e outro no estrangeiro, para o melhor desenho de investigação de 
Doutoramento criado com o Software Ideapuzzle (www.idealpuzzle.com) 
 

 O Prémio foi criado em 2012 e esta é a 6ª edição. É a primeira vez que é 
atribuído o Prémio internacional, com candidaturas da Universitá autonoma 
de Barcelona e da Universidad Carlos II de Madrid. Entre as instituições 
portuguesas envolvidas contam-se a Universidade do Porto, a Universidade 
de Aveiro e a Universidade Nova de Lisboa 
 

 

Lisboa, 9 de novembro de 2017. A 6.ª Edição do Prémio Santander Universidades Idea Puzzle, 

que foi atribuído esta quarta-feira, premiou Sara Soares, da Universidade do Porto, com o 

desenho de investigação "Biological consequences of exposure to social adversity in 

childhood" e, a nível internacional, Leonardo La Rosa, da Universidade Carlos III de Madrid, 

com o desenho de investigação "El periodismo de datos en España". 

 

Para concretizar a sua investigação, Sara Soares foi orientada por Silvia Fraga no Programa 

de Doutoramento em Saúde Pública na Universidade do Porto, enquanto Leonardo La Rosa 

teve o apoio de Teresa Sandoval no Programa de Doutoramento na Investigação em Meios 

de Comunicação na Universidade Carlos III de Madrid. 

 

Sendo pela primeira vez entregue o Prémio Internacional, três dos candidatos são 

provenientes de Espanha, mais concretamente da Universitá autonoma de Barcelona e da 

Universidad Carlos II de Madrid. Entre as instituições portuguesas envolvidas contam-se a 

Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e a Universidade Nova de Lisboa.  

 

A edição deste ano bateu todos os recordes das anteriores edições, alcançando um total de 

17 candidaturas. O Santander Universidades oferece anualmente dois Prémios de 1.000 

euros, um em Portugal e outro no estrangeiro, ao melhor desenho de investigação de 

Doutoramento criado com o Software Ideapuzzle numa Universidade.   
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O júri foi constituído por Ana Costa Freitas, Reitora da Universidade de Évora (Presidente do 

Júri), Inês Oom de Sousa, Administradora do Santander Totta, Alexandra Bitusikova, Senior 

Adviser do Council for Doctoral Education e Ricardo Morais, fundador da Idea Puzzle.  

 

A cerimónia de entrega dos Prémios contou com uma intervenção inicial de Marcos Soares 

Ribeiro, Diretor Coordenador do Santander Universidades, seguindo-se os dois premiados, 

Sara Soares e Leonardo La Rosa, que agradeceram o apoio do Banco.  

 

Na sua intervenção final, Inês Oom de Sousa, Administradora do Banco Santander Totta 

afirmou: “Ficamos particularmente orgulhosos de ver este projeto do Prémio Santander 

Universidades Ideal Puzzle crescer ao longo dos últimos 6 anos no nosso país e também 

noutros países, como Espanha ou Brasil. Comprova a utilidade desta ferramenta para os 

estudantes de investigação, oferecendo um enquadramento, um caminho, ao jovem 

investigador.”             

 

O Banco Santander Totta, através do programa Santander Universidades, assume o 

compromisso de promover as melhores práticas na resposta aos desafios da sociedade 

portuguesa, sendo já uma referência a nível nacional no que diz respeito à promoção do 

Ensino Superior. Desde 2003 e no âmbito da sua Política de Envolvimento com a 

Comunidade, promove o apoio ao Conhecimento e Ensino Superior. O banco investe 

anualmente cerca de €7 milhões na área de Responsabilidade Social e Corporativa. 

 

 


