
 

 

Amal Soap, 8 Hours Overtime for a Good Cause, 
O Meu Lugar no Mundo e NASA ganham    
Prémio de Voluntariado Universitário 2018 
 

• Universidade do Porto e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
ganham o Prémio IES + Voluntária, criado pela primeira vez este ano para premiar a 
Instituição de Ensino Superior com mais candidaturas apresentadas 

• A 3ª Edição do Prémio de Voluntariado Universitário atrai um número recorde de 57 
candidaturas de 16 distritos de Norte a Sul do País, mobilizando 2.228 voluntários 
em causas com impacto em mais de 36 mil beneficiários  

 

Lisboa, 5 de dezembro de 2018. Amal Soap, 8 Hours Overtime for a Good Cause e O Meu 
Lugar no Mundo, são os três grandes vencedores do Prémio Santander Voluntariado 
Universitário. O projeto NASA - Núcleo da Ação Social da Universidade do Porto, da 
Associação de Estudantes da Faculdade da Universidade Porto, venceu na categoria de 
Comunicação.  

A Universidade do Porto com um total de 17 projetos apresentados a concurso, e a 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com 5 projetos, ganharam o Prémio 
IES + Voluntária, criado pela primeira vez este ano para premiar a Instituição de Ensino 
Superior com maior número de candidaturas apresentadas.  

Os vencedores, agora anunciados, abrangem distritos como Lisboa, Portalegre e Porto. Os 
temas dos projetos dizem respeito à Inclusão Social, Voluntariado de Competências e 
Educação. Entre os principais alvos dos projetos de solidariedade social, destacam-se as 
famílias carenciadas, mulheres refugiadas, mas também crianças e jovens.  
 
Instituto Politécnico de Portalegre, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 
Universidade NOVA de Lisboa e a Universidade do Porto, são as Instituições do Ensino 
Superior que apresentaram a concurso os projetos vencedores.  
 

A 3.ª Edição do Prémio de Voluntariado Universitário (PVU) atraiu um total de 57 
candidaturas de 16 distritos do País – o maior número de candidatos e distritos, desde o 
início desta iniciativa em 2016 – que mobilizam 2.228 voluntários em causas das mais 
diversas áreas, com impacto em mais de 36 mil beneficiários.   

Saiba mais em: pvu.ajudamos.pt  
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Comunicação Externa 
Gabinete de Comunicação e Marketing Corporativo  
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa     
Tel.: 21 792 47 65/4777                                 
Email: comunicacao.santander.portugal@santander.pt 

https://www.youtube.com/watch?v=-sjt_JlNV9g&feature=youtu.be


 

 

Os vencedores do Prémio Santander Voluntariado Universitário 2018 são: 

1. Projeto: Amal Soap 

IES Associada: Universidade NOVA de Lisboa 

Distrito: Lisboa 

Vídeo do projeto: Amal Soap 

Objetivo: Desenvolver um negócio social (produção de sabonetes), com o intuito de integrar 
e capacitar mulheres sírias, dando oportunidade a mulheres refugiadas de recomeçar a sua 
vida, através de atividades enraizadas na sua entidade étnica, que contribuam para a sua 
estabilidade financeira e integração. Inspirada na indústria centenária de sabonetes Aleppo, 
os sabonetes são uma forma de reconectar as mulheres beneficiárias com as suas tradições. 
Atualmente, o negócio é desenvolvido por três mulheres sírias, recém-chegadas a Portugal. 

 

2. Projeto: 8 Hours Overtime for a Good Cause (8-i) 

IES Associada: Instituto Politécnico de Portalegre 

Distrito: Portalegre  

Vídeo do projeto: 8-i 

Objetivo: Apoiar as necessidades de comunicação das entidades sociais através do 
voluntariado de competências (design), durante um evento pré-organizado para o efeito, 
com a duração de 8 horas de trabalho intensivo. A implementação do evento a nível 
nacional, implica a angariação de voluntários e de Instituições de Apoio Social (IAS), com 
necessidades reais no âmbito do projeto, mas também reuniões com ambas as partes para 
briefing e avaliação das necessidades, para a realização de estratégias de comunicação e 
peças de design de comunicação, integralmente em 8 horas de trabalho, com a entrega dos 
projetos às IAS.  

 

3. Projeto: O Meu Lugar no Mundo 

IES Associada: Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

Distrito: Porto 

Vídeo do projeto: O Meu Lugar no Mundo 
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Objetivo: Apoiar o estudo de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade económico-
social da freguesia do Bonfim, Porto, de forma a contribuir para o aumento da taxa de 
aprovação dos estudantes para 80%, redução do número de disciplinas com negativa e 
aumento da média do aluno. Projeto da Associação O Meu Lugar no Mundo, numa parceria 
entre a Faculdade de Economia da Universidade do Porto e a CASO Solidária, da 
Universidade Católica. O modelo de intervenção passa pela capacitação das famílias 
enquanto agentes ativos no processo educativo das crianças e no aproveitamento do 
potencial os professores e da sociedade civil, assim como apoio psicopedagógico com 
sessões de orientação ao estudo, oficina d’artes (educação artística), minicoders 
(programação, criação de jogos no computador).  

 

O Santander, 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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