Comunicado de Imprensa

Santander Universidades lança Prémio de
Voluntariado Universitário
•

Candidaturas podem ser entregues até 18 de Novembro

•

Prémios monetários para os três melhores projetos variam entre €2.000 e
€5.000

Lisboa, 10 de Novembro 2016. Com o objetivo de incentivar a prática de uma cidadania
ativa através do voluntariado e recompensar o esforço dos jovens mais envolvidos, o
Santander Universidades lançou hoje o Prémio de Voluntariado Universitário.
Este prémio visa reconhecer os projetos de voluntariado promovidos por estudantes do
Ensino Superior, com benefícios para a sociedade e igualmente para o desenvolvimento das
suas competências pessoais.
As candidaturas devem ser entregues até 18 de Novembro de 2016 e os prémios
monetários para o desenvolvimento do projeto são de €5.000, €3.000 e €2.000,
respetivamente para o 1.º, 2.º e 3.º lugar. Os três prémios e eventuais menções honrosas
serão entregues até ao final do corrente ano.
O Banco Santander Totta apoia alguns projetos de Voluntariado Universitário que já estão a
ser implementados, tais como: o SolidarISA, Saúde Porta a Porta, Hospital da Bonecada e
Marca Mundos, entre outros.
“É com enorme satisfação que lançamos hoje o Prémio de Voluntariado Universitário. Tem
sido uma agradável surpresa contatar com o meio Universitário na vertente do
voluntariado, pois muitos dos projetos que conhecemos hoje têm feito a diferença, tanto
para as pessoas que os promovem, como para aquelas que têm usufruído desta
proximidade”, disse Inês Oom de Sousa, administradora do Banco Santander Totta.
O Banco Santander Totta, através do programa Santander Universidades, promove, desde
2003 e no âmbito da sua Política de Envolvimento com a Comunidade, o apoio ao
Conhecimento e Ensino Superior. O banco investe anualmente mais de €6 milhões na área
de Responsabilidade Social e Corporativa.
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O lançamento do Prémio de Voluntariado Universitário contou hoje com a presença de
responsáveis do Banco Santander Totta, de Universidades, da Cruz Vermelha Portuguesa e
dos líderes de alguns projetos de Voluntariado Universitário já em curso.
Legenda da Foto:
Fila de trás (esq. para dir.) : Maria Clara Martins, Universidade do Porto, Daniel Traça, Dean da Nova SBE,
Marcos Ribeiro, diretor coordenador do Santander Universidades Portugal, e Bernardo Saianda, projeto
SolidarISA, do Instituto Superior de Agronomia.
Fila da Frente (esq. para dir. ): Cristina Guedes, Projeto G.A.S. Porto, da Universidade do Porto, Inês Nery,
projecto Saúde Porta a Porta, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Inês Oom de
Sousa, administradora do Banco Santander Totta, Cristina Louro, Presidente do Júri do Prémio e Vice-presidente
da Cruz Vermelha, e Diogo Pacheco, projeto SolidarISA, do Instituto Superior de Agronomia.
.
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Informação Sintética de Projetos de Voluntariado Universitário

SolidarISA
Vídeo - https://www.facebook.com/santanderuniversidadesportugal/videos/
O projeto de solidariedade “SolidarISA” teve início em 2011 com o objetivo de ajudar os
mais necessitados, aproveitando os recursos do Instituto Superior de Agronomia. Tem
como finalidade reverter os benefícios resultantes de cada atividade agrícola a desenvolver
nos terrenos do ISA, quer sejam bens alimentícios ou dinheiro resultante da venda dos
produtos finais, para o Banco Alimentar. Desde o lançamento e até ao final do corrente
ano, o valor da entrega de bens atingirá cerca de 50 mil euros, repartidos entre grão
(19.135 euros), Trigo - para esparguete (15.750 euros) e couves (14.400 euros). A área
cultivada já atinge os 7,5 ha.
O projeto assenta portanto em dois grandes alicerces:
1- Cariz educacional - desafia os alunos do Instituto a colocarem em prática os
conhecimentos adquiridos ao longo dos seus anos de formação;
2- Cariz solidário - toda a produção resultante das atividades agrícolas levadas a cabo
pelo projeto é entregue ao Banco Alimentar contra a Fome e a quem mais precisa!
O “SolidarISA” é um projeto integrado no Instituto Superior de Agronomia, funcionando
como atividade escolar, permitindo aos alunos porem em prática as matérias leccionadas
no âmbito das licenciaturas.

Saúde Porta a Porta
O Saúde Porta a Porta (SPAP) é um projeto de voluntariado desenvolvido pela AEFCMAssociação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa.
Um dos seus principais propósitos é colmatar as lacunas existentes no acesso aos cuidados
básicos de saúde da população idosa mais carenciada da área de Lisboa, promovendo o seu
bem-estar físico e mental. Assente no conceito de voluntariado universitário, este projeto
procura enriquecer a formação médica dos estudantes dos anos clínicos da NMS|FCM, do
ponto de vista do desenvolvimento das capacidades clínicas, bem como das relações
interpessoais e sociais.
O programa inclui visitas semanais a idosos em situação de carência de saúde ou
socioeconómica, devidamente referenciados pelos serviços de ação social das juntas de
freguesia associadas ao projeto. (Campo de Ourique e Estrela).
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O público-alvo são os estudantes dos anos clínicos da NMS|FCM, isto é, do 3º ao 6º ano.
Neste momento, existe um total de 79 voluntários inscritos, fazendo face às necessidades
de 37 idosos referenciados pelas Juntas de Freguesia parceiras.

Voluntariado na Universidade do Porto
Consciente da sua responsabilidade social na promoção do bem comum e de uma maior
justiça social, a Universidade do Porto apoia e promove, centralmente e através das suas
Faculdades, diversas atividades de voluntariado especialmente vocacionadas – ainda que
não exclusivamente – para a participação da comunidade académica.
O número de voluntários tem vindo a aumentar, tendo passado de cerca de 1.600 em
2012/13 para mais de 2000 em 2015/16.
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