
Universidades Santander 
Prémio Santander Voluntariado Universitário 
Solidariedade em toda a linha 

 

Os projetos 8-i, do Instituto Politécnico de Portalegre; Amal Soap, da Associação Amal - 
Hope for a New Home em parceria com a Universidade Nova; e O Meu Lugar no Mundo, 
da Associação O Meu Lugar no Mundo, em parceria com a Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto e a CASO Solidária, da Universidade de Coimbra, foram os 
vencedores do Prémio Santander Voluntariado Solidário, no valor de três mil euros. Na 
área da comunicação, o projeto mais votado na internet (com 12461 votos) foi o NASA 
AEFFUP, do Núcleo de Ação Social da Associação de Estudantes da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto, cujo prémio é de mil euros. Os prémios foram 
entregues no passado dia 5, em Lisboa. 
O júri atribuiu ainda menções honrosas aos outros projetos finalistas: Aldeia Feliz, do 
Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho; Pequenos Acordes, da 
Tuna Académica da Universidade do Porto; ProBono, da Associação ProBono, em 
parceria com as faculdades de direito das universidades de Lisboa e do Porto, e com a 
Universidade Católica Portuguesa; Escola de Superpoderes, da Universidade Nova SBE e 
da Universidade do Porto; VintAGING Fénix, da Escola Superior de Santa Maria; 
Gerações Unidas, da Green Food Association, em parceria com a UTAD - Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro; e SolidarISA, do Instituto Superior de Agronomia. 
Cristina Louro, presidente do júri, sublinhou a qualidade dos 10 projetos selecionados, 
lembrando que todas as 57 candidaturas eram muito boas, pelo que foi difícil de escolher 
os 10 finalistas. Já Inês Oom de Sousa, administradora do banco, anunciou um reforço de 
meios financeiros para este concurso, dada a qualidade dos projetos a concurso. 
Também Marcos Soares Ribeiro, diretor coordenador do Santander Universidades, 
sublinhou a importância do Prémio e a dimensão que ele tem junto do ensino superior e 
da sociedade. 
Além daqueles prémios, foram ainda distinguidas as universidades do Porto (U.Porto), 
que teve neste concurso 17 projetos, e de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) que teve 
cinco, com o prémio Instituição de Ensino Superior Mais Voluntária. Distinções que 
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agradaram aos dois reitores, presentes na iniciativa. 
António Sousa Pereira, reitor da U.Porto, explica que a universidade "tem apostado na 
formação global dos seus estudantes. Começámos com um conjunto de atividades e de 
organizações de estudantes que se dedicavam a ações sociais, e hoje temos faculdades 
que têm estas questões inseridas nos seus currículos. Este prémio é um reconhecimento 
destas atividades, pois queremos formar cidadãos de corpo inteiro". Fontainhas 
Fernandes, reitor da UTAD, considera que as universidades "não podem ser vistas como 
instituições de transmissão de conhecimento e ciência, mas sim como espaços que 
formam pessoas e os futuros decisores políticos e nacionais, que devem ter outros 
valores de cidadania. E o voluntariado tem uma componente muito importante, por isso, a 
UTAD ser reconhecida é muito importante. Temos aqui projetos inclusivos e de enorme 
generosidade, e verificamos que aqui não há classes". 
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