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Santander lança Prémio para apoiar projetos de 

universitários contra a COVID-19 
 

 

Lisboa, 5 de maio de 2020. NOTA DE IMPRENSA 

Estão abertas até 8 de junho as candidaturas para o Prémio Santander UNI.COVID-19, cujo 

objetivo é distinguir e apoiar projetos e ideias, promovidos por jovens universitários e 

restante comunidade académica, que contribuam para responder à situação de emergência 

relacionada com a COVID-19. 

 

Os vencedores terão direito a um donativo financeiro que pode chegar ao valor global de €30 

mil para realizarem os seus projetos ou para chegarem ao maior número possível de 

beneficiários. Este apoio será distribuído por três fases, podendo em cada uma serem 

selecionados vários projetos, dependendo dos montantes que sejam decididos atribuir a cada 

um deles. Os projetos a apoiar serão anunciados sucessivamente nos dias 15 de maio, 29 de 

maio e 18 de junho. As candidaturas submetidas e não selecionadas numa das datas 

referidas continuarão válidas até ao último dia indicado. 

 

São elegíveis para este Prémio iniciativas já existentes ou novas ideias a desenvolver, desde 

que relacionadas com a resposta ao contexto de emergência em que vivemos. Podem 

candidatar-se pessoas singulares que representem projetos com uma ligação à comunidade 

académica; grupos de estudantes universitários; entidades coletivas com uma ligação à 

comunidade académica, por exemplo Associações Académicas; mas também entidades com 

ou sem fins lucrativos, como start-ups com ligações a uma instituição de ensino superior, 

nomeadamente numa relação de parceria.  

 

As candidaturas deverão ser efetuadas através do preenchimento dos elementos solicitados 

na plataforma de Bolsas Santander e cada candidato poderá apresentar mais do que uma 

candidatura, sendo que apenas uma delas poderá ser apoiada entre os projetos com que 

concorra. Mais informações sobre Bolsas Santander em: http://www.bolsas-santander.com/pt  

https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/premio-santander-uni-covid-19
http://www.bolsas-santander.com/pt
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Santander e a sua aposta na Educação 

O Santander em Portugal, através do 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 50 instituições do Ensino Superior. O Banco investe 

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

 

O Banco Santander mantém um forte compromisso com o progresso e o crescimento 

inclusivo e sustentável, com uma aposta consolidada no Ensino Superior que o distingue das 

outras entidades financeiras do mundo. Com mais de 1.880 milhões de euros destinados a 

iniciativas académicas desde 2002 através do Santander Universidades e mais de 430.000 

bolsas e ajudas universitárias concedidas desde 2005, foi reconhecida como a empresa que 

mais investe em Educação no mundo (Relatório Varkey / UNESCO / Fortune 500) com 1.000 

acordos com universidades e instituições de 22 países. 

 

 

 

 

 


