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Workshop sobre inovação social
lança na U. Porto os Prémios
de Voluntariado Universitário 2019
Coimbra recebe no dia 30 a campanha de divulgação dos trofeus
Santander, que irão distribuir 20 mil euros, o dobro do valor de 2018.

O Meu Lugar no Mundo, projeto da U. Porto que trabalha com crianças de meios vulneráveis, recebeu um dos PVU 2018.

A edição 2019 dos Prémios de Vo-
luntariado Universitário (PVU), ini-
ciativa criada há quatro anos pelo
Santander Universidades para pre-
miar projetos solidários de estudan-
tes do ensino superior, foi lançada
nesta quarta-feira, 15 de maio, com
recurso a uma estratégia inédita.
Um workshop de inovação social

que decorreu na Federação Acadé-
mica da U. Porto, junto à Torre dos

Clérigos, na Invicta, e partilhou ca-

sos de sucesso de empreendedoris-
mo social, explicando também
como criar um projeto social desde

o início. Os dinamizadores ficaram

satisfeitos com a adesão dos alunos,

que neste ano contam com um in-
centivo adicional: o Santander du-

plicou para 20 mil euros o montan-
te a distribuir pelos vencedores. A

campanha tem as próximas para-

gens agendadas para Coimbra, dia

30, e em Lisboa no início de junho.
Serão três os projetos que no final

se sagrarão campeões dos Prémios

de Voluntariado Universitário 2019,
que neste ano arrecadarão um mon-
tante de quatro mil euros (e já não os

três mil de 2018) cada um, para apli-
carem na sua atividade de solidarie-

dade social - além da mentoria dada



por especialistas em negócios do

Banco Santander. A par dos prémios
principais, mantém-se o PVU Co-

municação, para o projeto com o
melhor vídeo de candidatura, e - ou-
tra das novidades desta 4. a edição
dos PVU - sete menções honrosas,

que são acompanhadas pelo valor

pecuniário de mil euros cada uma.

O inédito workshop de inovação
social começou pela U. Porto, que
em 2018 foi a recordista dos PVU
(com 17 candidaturas) e teve uma
boa adesão por parte dos estudan-
tes: não apenas compareceram,
como já levavam consigo ideias so-

bre como resolver certos proble-
mas sociais.

A iniciativa "correu muito bem",

assegurou Catarina Neves, dinami-

zadora do workshop e especialista
em gestão de organizações sem fins
lucrativos e responsabilidade social.

A responsável confessou ter temido

que a adesão pudesse ser baixa, por
ser uma semana após a queima das

fitas na Universidade do Porto e já

praticamente em altura de férias,
mas "houve muitos alunos que vie-

ram, muitos interessados", disse.

A diversidade dos participantes
foi outro dos aspetos que deixaram
Catarina Neves muito satisfeita.
"Existiam alunos de licenciatura, de

mestrado e até doutorandos, de

áreas como Química, Economia,
Medicina ou Direito", contou. "Por-

tanto, foi superinteressante ter per-
fis tão diferentes numa mesma sala

a discutir esta temática e, mais do

que isso, perceber que não eram

apenas curiosos, eram alunos já
com algumas ideias que gostariam
de poder implementar e que o

workshop ajudou a pensar se seriam
viáveis ou não. E, caso eles quises-
sem implementá-las, o que pode-
riam fazer de início."

O prazo de candidaturas para os

PVU 2019 ainda não abriu - está

previsto para finais do verão, pelo
que os interessados deverão estar
atentos -, mas decorrerá inteira-
mente oriline, no site dedicado ao

Prémio Voluntariado Universitário,
como já vem sendo hábito.

Ver notícia mais desenvolvida em

www.dinheirovivo.pt/seccão/campus-

-santander-universidades-2019

Alumni Talks Transformar conhecimento
dos alunos em valor económico no IST

"Para o Técnico, é muito importante
que os nossos alunos percebam e sai-
bam transformar o conhecimento que
aqui adquirem em valor económico."
Foi assim que Arlindo Oliveira, presi-
dente do Instituto Superior Técnico

(IST) inaugurou mais uma edição, a

I4. a
, dos Alumni Talks IST. O evento,

neste ano inserido na campanha
Road2ElA@Técnico - lançada com o

objetivo de captar o máximo de candi-

daturas de estudantes para a European
Innovation Academy -, tem a função de

partilhar com atuais alunos experiên-
cias empresariais e inovadoras bem-su-

cedidas de antigos colegas e inspirá-los
a seguir na senda do empreendedoris-
mo. Organizada pelo Núcleo de Apoio
ao Estudante, com o apoio do Santan-
der Universidades, o evento juntou, a
8 de maio, 20 estudantes com empre-
sários de sucesso que os aconselharam.


