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"Portas abertas
para projetos sociais"
- Que balanço faz da 4a edição
do Prémio de Voluntariado
Universitário?
- É um balanço muito positivo
e demonstra que o PVU San-
tander Universidades é uma
aposta ganha. É extraordiná-
rio acompanhar o entusiasmo
das universidades e dos seus
estudantes. Basta dizer que
duplicou o número de projetos
candidatos em relação à edi-
ção anterior, desta vez foram
100 e têm vindo sempre a

crescer ao longo das quatro
edições. Mais importante ain-
da é a 'pegada social' que se

consegue alcançar, mobili-
zando quase 4 mil voluntários,
com impacto direto em 100
mil beneficiários.
- Houve algum projeto verda-
deiramente inovador e sur-
preendente?
- Seria injusto estar a destacar
um ou outro projeto, quando
todos procuram ajudar quem
mais precisa. Preferimos des-
tacar o exercício de responsa-
bilidade social e de cidadania
ativa demonstrado por tantos
estudantes e universidades de
todo o País. Este prémio é um
contributo para promover o

espírito de solidariedade entre
os mais jovens e o desenvolvi-
mento de competências im-
portantes para uma sociedade
mais justa e equitativa. Cada
um dos 10 projetos finalistas
destaca-se por isso mesmo,
pela forma original como to-
dos procuram fazer a diferen-
ça na sociedade.
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- Que diterenças (ou evolu-
ção) são possíveis de identi-
ficar desde o arranque da
iniciativa?
- O crescente envolvimento
das Instituições de Ensino Su-
perior é uma das evoluções
mais significativas, assim
como a abrangência geográfi-
ca, hoje verdadeiramente na-
cional. Termos, entre os pro-
jetos finalistas, universitários
de todo o País, é uma conquis-
ta muito importante e com um
significado enorme. De desta-
car também a evolução nos

problemas sociais que são tra-
tados. Se, no início, grande

parte dos projetos tinham que
ver com áreas relacionadas
com a prática de cuidados de

saúde, hoje dizem respeito a

problemas sociais mais abran-
gentes, como a violência do-
méstica ou a solidão das pes-
soas mais velhas.
- Os estudantes universitários
estão sensibilizados e mos-
tram interesse neste tipo de
iniciativas?
- Claro que sim, o número
crescente de candidaturas,
mas também o grau de matu-
ridade dos projetos apresen-
tados, prova isso mesmo. Não
só estão sensibilizados e inte-
ressados como conscientes
dos problemas que enfrenta-
mos em Portugal. É o que de-
monstram os principais temas
escolhidos, da Inclusão Social
à Saúde, da Educação ao En-
velhecimento ou ao desenvol-
vimento de competências.
- O Santander está a pensar
em lançar outros projetos
sociais ou, pelo contrário,

renovar a aposta nos que já
existem?
- O Santander está sempre de

portas abertas a novos proje-
tos sociais, sendo que mede os

seus resultados em termos do

impacto que produzem na so-
ciedade. E fundamental dar
força e apoio aprojetos de sus-
tentabilidade social já exis-
tentes, como o PVU - e é isso

que temos feito, nomeada-
mente através do Santander
Universidades. Até setembro
de 2019, o Santander em Por-

tugal apoiou direta e indireta-
mente 125 associações, em
projetos ligados à educação,
proteção de menores, saúde,
incapacidade, inclusão social
e cuidados a idosos, num total
de mais de 22 mil pessoas aju-
dadas pela comunidade e de
cerca de 5 mil pessoas apoia-
das financeiramente. O Banco
Santander investe anualmen-
te em Portugal mais de 7 mi-
lhões de euros em responsabi-
lidade social e corporativa. •




