
 

 

 

 

Candidaturas à 3ª Edição do Prémio de 
Voluntariado Universitário arrancam hoje  
 

• Candidaturas podem ser entregues até 12 de outubro 

 •Serão atribuídos três prémios que distinguem a originalidade, profundidade da intervenção 
e o contributo para a resolução das problemáticas, assim como o envolvimento com a 
comunidade, bem como um prémio para o melhor vídeo de apresentação  

• Mais de 100 Candidaturas nas duas primeiras edições  

 

Lisboa, 5 de julho de 2018. Com o objetivo de incentivar cada vez mais a prática de uma 
cidadania ativa através do voluntariado e recompensar o esforço dos jovens mais envolvidos 
nestas atividades, o Santander Universidades acaba de lançar a 3.ª Edição do Prémio 
Santander de Voluntariado Universitário (PVU).  

As candidaturas podem ser entregues até 12 de outubro de 2018, com os quatro premiados 
a serem conhecidos a 5 de dezembro. Serão atribuídos três prémios que distinguem a 
originalidade, a profundidade da intervenção e o contributo para a resolução das 
problemáticas identificadas. Critérios como o envolvimento com a comunidade ou a 
qualidade da comunicação do projeto também serão valorizados, atribuindo-se também um 
quarto prémio para o melhor vídeo de apresentação (PVU Comunicação).  

Para a atribuição do Prémio PVU Comunicação, serão colocados online os 10 vídeos melhor 
classificados pelo júri, para votação do público de 19 a 30 de novembro do presente ano. 

Os prémios têm um valor global de 10.000 euros. Saiba mais em: pvu.ajudamos.pt 

O júri do PVU é composto pelo presidente do Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas (CRUP), António Fontainhas Fernandes, pelo presidente do Conselho 
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, (CCISP), Pedro Dominguinhos, pelo 
presidente da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado (APESP), João Redondo, 
pela administradora do Banco Santander Totta, Inês Oom de Sousa e pelo responsável pela 
área de Sustentabilidade do Banco, Rui Miguel Santos. A socióloga Cristina Louro assume 
novamente a presidência do júri deste prémio. 

Para além dos prémios monetários, o Santander Universidades oferece mentoria de apoio à 
concretização dos objetivos dos projetos durante o período máximo de um ano, que será 
conduzida por um diretor sénior do banco. Será também promovida a sua divulgação, 
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procurando assim mobilizar a opinião pública para a prática do voluntariado e divulgar as 
boas práticas no âmbito dos projetos de voluntariado universitário.  

O sucesso do PVU foi mais que evidente desde o seu início: logo no primeiro ano – e em 
apenas 10 dias – reuniu 50 candidaturas, mobilizando cerca de 16 mil voluntários em causas 
diversas, com impacto em mais de 45.500 beneficiários.  

A 2.ª Edição envolveu mais de 50 candidaturas de 12 distritos e regiões do País mobilizando 
5.000 voluntários em causas diversas, alcançando um impacto em mais de 886 mil 
beneficiários. Os vencedores abrangeram distritos como Aveiro, Braga, Lisboa, Porto e Viana 
do Castelo, assim como da Região Autónoma da Madeira.  

Os temas dos projetos disseram respeito à Inclusão Social, Educação e Promoção do 
Voluntariado. Entre os principais alvos dos projetos de solidariedade social, destacam-se as 
famílias carenciadas, mas também crianças, jovens e idosos. 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Universidade da Madeira, Catolica Lisbon School of 
Business & Economics, Universidade do Porto, Universidade Católica do Porto, Universidade 
do Minho e Universidade de Aveiro foram as Instituições do Ensino Superior que 
participaram nos projetos vencedores na edição do ano passado.  

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, colaborando atualmente com 53 instituições do Ensino Superior. O Banco 
investe anualmente mais de €7 milhões na área de Responsabilidade Social e Corporativa. 

O Banco Santander, a empresa que mais investe no apoio à educação no mundo (Relatório 
Varkey/UNESCO – Fortune 500) mantém mais de 1.200 acordos de colaboração com 
universidades e instituições académicas de 21 países através do Santander Universidades e, 
através da rede Universia, agrupa mais de 1.300 instituições académicas ibero-americanas. 
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