Comunicado de Imprensa

10 Finalistas do Prémio de Voluntariado Universitário
para apoiar na inclusão social, saúde e educação
•

Consultoria Solidária, Escola Inclusiva, Happy Wish, Herança Madeirense,
INTEGRA-TE, Mais Ativo Mais Vividos Intergeracional, MOVE Açores - Porta a
Porta, Plantar o Futuro, SPOT AHEAD Bairros e U.DREAM são os 10 finalistas
do Prémio de Voluntariado Universitário 2017

•

Os finalistas foram apurados entre os 50 candidatos e abrangem projetos
dedicados a crianças e jovens, famílias carenciadas, instituições do terceiro
setor e à população em geral, incluindo temas como a Saúde, Inclusão
Social, Educação, Promoção do Voluntariado e Conservação Ambiental

•

Os projetos vencedores, a anunciar a 5 de Dezembro, serão premiados entre
quatro categorias – Comunicação, Comunidade, Ideias e Projeto

Lisboa, 27 de novembro de 2017. Já são conhecidos os 10 finalistas da 2.ª Edição do Prémio
de Voluntariado Universitário (PVU) Santander Universidades que atraiu um total de 50
candidaturas de 12 distritos do País que mobilizam 5.000 voluntários em causas diversas,
com impacto em mais de 886 mil beneficiários.
Os 10 projetos agora selecionados abrangem distritos como Aveiro, Castelo Branco,
Coimbra, Évora, Lisboa, Porto, Região Autónoma da Madeira e Viana do Castelo. Entre os
temas dos projetos quatro dizem respeito à Inclusão Social, três à Educação, um à Promoção
do Voluntariado, outro à Saúde e outro à conservação ambiental. Entre os alvos da
solidariedade social, três dirigem-se a jovens universitários, dois a crianças e/ou jovens, dois
a instituições do 3.º setor, um a famílias carenciadas e um à população em geral.
Saiba mais em: pvu.ajudamos.pt
Os finalistas do Prémio Voluntariado Universitário 2017 são:
1) Projeto: Consultoria Solidária
IES Associada: Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Distrito: Porto
Vídeo do Projeto: CONSULTORIA SOLIDÁRIA
Objetivo: Voluntariado de competências: Prestar consultoria a entidades sociais, de forma a
melhorar o seu funcionamento e gestão.
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2) Projeto: Escola Inclusiva
IES Associada: Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Distrito: Viana do Castelo
Vídeo do Projeto: ESCOLA INCLUSIVA
Objetivo: Atuar na comunidade de acordo com as necessidades identificadas pelas instituições
parceiras, em todas as áreas e sempre com objetivos de inclusão social.
3) Projeto: Happy Wish
IES Associada: Universidade da Beira Interior
Distrito: Castelo Branco
Vídeo do Projeto: HAPPY WISH
Objetivo: Realização de sonhos e atividades lúdicas e ateliers em instituições locais, formação
dos próprios voluntários e de outras entidades. Interessante modelo de gestão e
sustentabilidade, através da prestação de serviços a empresas em troca de apoios financeiros e
logísticos.
4) Projeto: Herança Madeirense
IES Associada: Universidade da Madeira
Distrito: Madeira
Vídeo do Projeto: HERANÇA MADEIRENSE
Objetivo: Dinamizar e divulgar o património da região, promovendo parcerias para a realização
de visitas guiadas acompanhadas por voluntários, recebendo em troca donativos que são
utilizados para reforçar os apoios sociais aos alunos mais carenciados da Universidade.
5) Projeto: INTEGRA-TE
IES Associada: Universidade de Évora
Distrito: Évora
Vídeo do Projeto: INTEGRA-TE
Objetivo: Programa de Mentorado nas Residências Universitárias dos Serviços de Ação Social Da
Universidade de Évora. Apoiar a integração dos estudantes alojados nas residências
universitárias, através da atribuição de mentores e realização de atividades tendo como
objetivo a redução do insucesso e abandono escolar universitário.
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6) Projeto: Mais Ativo Mais Vividos Intergeracional
IES Associada: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto
Distrito: Porto
Vídeo do Projeto: MAIS ATIVO MAIS VIVIDOS INTERGERACIONAL
Objetivo: Realizar encontros intergeracionais entre os idosos e crianças de bairros sociais,
promovendo o envelhecimento ativo e uma maior qualidade de vida.
7) Projeto: MOVE Açores - Porta a Porta
Distrito: Lisboa
IES Associada: Catolica Lisbon School of Business & Economics
Vídeo do Projeto: MOVE AçORES - PORTA A PORTA
Objetivo: Formar famílias desfavorecidas de 3 localidades em S. Miguel (Açores), contribuindo
para a sua inclusão social através de maior conhecimento para gestão do orçamento familiar e
incentivo à criação de rendimentos alternativos (identificando oportunidades de trabalho /
empreendedorismo); cada intervenção deverá prolongar-se por 6 meses, em que cada
voluntário acompanha 2 a 3 famílias (6 voluntários em cada missão).
8) Projeto: Plantar o Futuro
IES Associada: Universidade de Aveiro
Distrito: Aveiro
Vídeo do Projeto: PLANTAR O FUTURO
Objetivo: Sensibilizar crianças e jovens para a prevenção no âmbito dos incêndios, e promover
ações de sementeira de espécies autóctones.

9) Projeto: SPOT AHEAD Bairros
IES Associada: Nova School of Business and Economics
Distrito: Lisboa
Vídeo do Projeto: SPOT AHEAD Bairros
Objetivo: Promover o acompanhamento de crianças e jovens de territórios vulneráveis (Escolas
TEIP). Combate ao insucesso escolar, através de tutoria e desenvolvimento de competências ao
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nível da autonomia de estudo, responsabilidade escolar e consciência cívica. A identificação da
necessidade é clara, sendo os beneficiários sinalizados por parceiros.
10) Projeto: U.DREAM
IES Associada: Universidade do Porto / Universidade Católica do Porto / Universidade de Braga
/ Universidade de Aveiro
Distrito: Porto
Vídeo do Projeto: U.DREAM
Objetivo: Formar os estudantes universitários voluntários para os capacitar para o
desenvolvimento das atividades da associação, formando melhores cidadãos e uniformizando a
qualidade dos voluntários (sobretudo num período de expansão do projeto: Porto - Braga Aveiro). O projeto que candidata é a formação dos voluntários, o que é relevante numa
perspetiva de qualidade e sustentabilidade da associação.
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