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Solidariedade Dez finalistas
competem pelos três Prémios
de Voluntariado Universitário 2018
Os vencedores serão anunciados no dia 5 de dezembro,
numa cerimónia que vai decorrer na sede do Banco Santander

Os voluntários da Aldeia Feliz fazem rastreios junto de idosos e referenciam situações de risco, foto: dr/aldeia feliz



Falta apenas uma semana para se

saber quem serão os grandes vence-
dores dos Prémios de Voluntariado
Universitário (PVU) 2018, iniciati-
va do Santander Universidades. No
dia 5 de dezembro, numa cerimó-
nia que vai decorrer no auditório da
sede do Banco Santander, em Lis-

boa, às 15.00, serão revelados e en-

tregues os prémios das três catego-
rias previstas: PVU Projeto, PVU
Comunidade e PVU Ideias. Na reta
final competem pelos trofeus dez
finalistas, de entre os mais de 50
projetos candidatos. Eis aqui um
breve perfil dos finalistas.

Aldeia Feliz
São estudantes de Medicina da
Universidade do Minho e fazem
um acompanhamento das condi-

ções de saúde e de vida dos idosos.

Os rastreios e a avaliação de outros

parâmetros de saúde são o seu core

business, mas, como explica o res-

ponsável Gonçalo Cunha, a Aldeia
Feliz também discute e referencia

situações de risco junto das entida-
des competentes.

Escola de superpoderes
A iniciativa do Movimento Trans-

formers, da Universidade do Porto,
tem por "missão aumentar o en-
volvimento das pessoas nas suas

comunidades através dos seus su-

perpoderes", explica Joana Morei-
ra, responsável do projeto. "Em

traços simples, há mentores volun-
tários que dão aulas semanais de di-
ferentes talentos (culinária, fute-
bol, kickboxing, remo, surf, ex-

pressão musical, teatro, meditação,
fotografia, etc.)" a crianças e jovens
em risco e idosos isolados.

O Meu Lugar no Mundo

Projeto da Universidade do Porto

(FEP) e da Católica da Invicta, tra-
balha com mais de 40 crianças do

Bonfim, provenientes de contex-
tos vulneráveis. Os seus voluntá-
rios "orientam o estudo de cada

criança", mas apostam também na

educação não formal, dinamizando
"atividades como dança, debates,
programação, entre outras", expli-
ca a responsável Teresa Soares.

Gerações Unidas
É um projeto da UTAD e tem por
missão "proporcionar [aos idosos]
momentos de companhia, conver-

sa, conforto e ajudar nas tarefas
mais básicas, como as compras diá-

rias, a ministração de medicação, o

acompanhamento a consultas ou

deslocações à farmácia", explica a

responsável, Daniela Chaves.
"Acreditamos que este projeto será

uma mais-valia para a comunidade

académica, para os beneficiários e

permitirá unir gerações."

8 Hours Overtime...
O nome completo é 8 Hours Over-
time for a Good Cause e é uma ini-
ciativa de voluntariado dos profes-
sores e alunos do Instituto Politéc-
nico de Portalegre (IPP). "Durante
oito horas, os voluntários doam tra-
balho criativo a instituições de soli-
dariedade e apoio social, locais, con-

tribuindo para a renovação da iden-
tidade visual, das estratégias de co-

municação e do reposicionamento
social destas instituições", explica,
Josélia Pedro, professora do IPP e

responsável do projeto.

Amai Soap
"O Amai Soap pretende contar uma
história -Amai é esperança em ára-
be - através de um produto enraiza-
do na cultura Síria, capacitando e

empoderando mulheres deste país
a viver em Portugal", explica Bene-
dita Contreras, responsável do pro-
jeto. "Baseado no conceito de social

business, as nossas atividades são a

produção e venda de sabonetes fei-
tos pelas artesãs, inspirados na re-
ceita tradicional de Aleppo."

Pequenos Acordes
A Escola de Música: Pequenos Acor-
des pretende iniciar na música jo-
vens entre os 8 e os 16 anos, expli-
ca Daniel Diaz, magíster da Augus-
tuna - Tuna Académica da Univer-
sidade do Minho, de quem partiu a

iniciativa. O objetivo é atuar junto
das "crianças de forma a promover
um envolvimento mais próximo e

mais acessível à música popular
portuguesa", criando laços sociais.

vintAGEING Fénix
Combater a exclusão social, só que
dos sem-abrigo, é o objetivo do pro-
jeto projeto vintAGEING Fénix da
Escola Superior de Saúde Santa Ma-
ria (ESSSM), no Porto. A essas pes-
soas, "propomos um atendimento
de enfermagem, como forma de es-
tabelecermos um laço socializador,
e, (...), procuramos encaminhá-las

para as entidades oficiais de saúde

ou para um projeto de ressocializa-

ção pessoal e profissional", explica
José Manuel Silva, presidente do
Conselho de Direção da ESSSM e

responsável do projeto.



Pro Bono
"Promovemos a prestação voluntá-
ria de apoio jurídico a pessoas caren-
ciadas - como complemento ao sis-

tema público de acesso ao direito -
que sejam indicadas por institui-
ções de solidariedade", explica Mar-
ta Leite, responsável do projeto.
A Pro Bono é um projeto conjunto
de várias faculdades de Direito de
Lisboa e do Porto.

SolidarlSA
"Fornecer alimentos a quem mais

precisa", é este o mote do Solidarl-

SA, projeto do Instituto Superior de

Agronomia. Como explica Maria
Dias, uma das responsáveis do pro-
jeto, ao prato das famílias carencia-
das chegam os produtos cultivados

pelos alunos do ISA, que contribui
com as suas terras e maquinaria.

Ver notícia mais desenvolvida em

wivw.dinheirovivo.pt/seccao/campus-
santander-universidades-2018


