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VOWNTARIADO E SOLIDARIEDADE SOCIAL 

"O objetivo é premiar 
e reconhecer todos aqueles 
que têm uma atitude altruísta" 

Presidente do IPCA aconselha alunos solidários a concorrerem ao 
Prémio Valor, cujo prazo de candidatura termina a 31 de outubro. 

Santander Universidades 

Já está em curso o prazo de candida-
tura à 3.2  edição do Prémio Valor, 
iniciativa reativada no Instituto Po-
litécnico do Cávado e do Ave (IPCA) 
e apoiada pelo Santander Universi-
dades com o objetivo de distinguir 
quem ativamente se dedica a ajudar 
terceiros. Até 31 de outubro, os alu-
nos do IPCA autores de projetos so-
lidários ou envolvidos em ativida-
des de apoio social - dentro ou fora 
do instituto - podem ser propostos 
para receberem este prémio: se não 
forem os próprios a candidatar-se 
poderão ser amigos a propô-los. 

"O objetivo é premiar e reconhe-
cer todos aqueles que têm uma ati-
tude altruísta, de ajuda aos outros", 
explicou Maria José Fernandes, pre-
sidente do IPCA desde 2016. 

Curiosamente, o Prémio Valor 
foi uma iniciativa que surgiu logo 
no seu primeiro ano de mandato à 
frente do instituto. "Tendo em con-
ta a missão que nós temos, en-
quanto instituição de ensino supe-
rior, e a questão da responsabilida-
de social, entendemos, junto com o 
Santander, promover este concur-
so", afirmou Maria José Femandes. 

E se na 1.a  edição do Prémio Valor 
IPCA/Santander o júri não teve dú-
vidas em selecionar Pedro Maga-
lhães - um estudante que acompa-
nhou e ajudou sempre no seu per-
curso académico o colega José Pedro 
Gomes, que sofria de paralisia cere-
bral -, na 2.a edição a decisão já foi 
mais difícil. De tal maneira que, 
pela primeira vez, o prémio foi divi-
dido: Susana Marinho e Idalina Cal-
das foram as distinguidas pelos seus 
valores éticos e solidários com o 
Prémio Valor de 2018. 

Ambas licenciadas no IPCA em 
Gestão de Atividade Turística, têm 
também em comum o facto de es-
tarem permanentemente em bus-

  

ca de projetos solidários em que se 
possam envolver. O prémio que re-
ceberam reconheceu, não um pro-
jeto específico, mas todas as ações 
de solidariedade que desenvolvem. 

"Tudo isto formará 
pessoas melhores 
e com uma formação 
cívica maior, que 
é o que nós 
pretendemos." 

—MARIA JOSÉ 

FERNANDES 

Presidente 
do IPCA 

Susana Marinho está ativamente 
envolvida em atividades e associa-
ções da freguesia a que pertence, 
Vila Nova de Famalicão. E até che-
gou a organizar iniciativas como a 
recolha de ajudas para as vítimas 
dos fogos do ano passado na região. 
No IPCA ajudou a organizar a 1.' Lé-
gua, cujos fundos revertem para 
apoiar alunos carenciados do insti-
tuto, e fez um estágio curricular na 
Refood de Viana do Castelo. "Sensi-
bilizamos os restaurantes e pastela-
rias para que nos deem os seus ex-
cedentes de modo a proporcionar, 
pelo menos, uma refeição por dia a 
quem dela precisa", explicou. 

Idalina Caldas já esteve e está en-

 

volvida, como voluntária, em proje-

 

tos de apoio a idosos e a deficientes 
mentais, entre outros. É embaixa-
dora do IPCA, estando presente  

para receber as crianças e os univer-
sitários que visitam o instituto no 
Open IPCA, e participa na Associa-
ção Padrinhos d'África (com a qual 
oinstituto firmou um protocolo de 
cooperação). Mesmo a tese de mes-
trado, que está a tirar agora, tem 
que ver com solidariedade. "A mi-
nha tese é sobre turismo acessível -
tinha de ser ligada às pessoas, por-
que assim é que eu me vou sentir 
feliz ao longo de um ano a trabalhar 
numa tese." 

Para a presidente do IPCA, desen-
volver o voluntariado nos seus alu-
nos "é uma missão" do IPCA "Tudo 
isto formará pessoas melhores e 
com uma formação cívica maior, 
que é aquilo que pretendemos". 

Ver notícia mais desenvolvida em 
www.dinheirovivo.pt/seccao/campus-

santander-universidades-2or9 

CAMPOS 
SANTANDER 

UNIVERSIDADES 
dinheiro  vivo .61,4nscnpne, 

O Banco Santander Portugal e o 
Dinheiro Vivo fizeram uma parceria 
dirigida ao público universitário. 
Leia aqui as principais noticias e saiba 
mais pormenores em dinheirovivo.pt 

BREVES 

Workshop "Aulas" 
de inovação social 
na Casa do Impacto 
Depois de ter passado pelo Por-
to e por Coimbra, o Workshop 
de Inovação Social e Empreen-
dedorismo, que é já o terceiro 
neste ano e partiu da iniciativa 
do Santander Universidades, 
chegou no dia 4 de outubro a 
Lisboa. Realizado na Casa do Im-
pacto, o workshop incluiu uma 
aula de gestão de projetos so-
ciais e uma apresentação sobre 
o projeto residente da Casa do 
Impacto, que apoia os microem-
preendedores a lançarem o seu 
negócio com menos recursos e 
riscos. Para tal contou com a 
participação de responsáveis de 
empresas, ONG e professores. 

Bolsas Santander 
distingue alunas 
de Escola de Saúde 

Foi no dia 4 de outubro, sexta-
-feira, durante as celebrações 
do dia da Escola Superior de 
Saúde de Santa Maria, que vá-
rios estudantes foram distingui-
dos com prémios e bolsas aca-
démicas. Entre estes, contaram-
-se duas bolsas de mérito atri-
buídas pelo Santander Universi-
dades. Rute Oliveira, já licencia-
da, e Catarina Coelho, ainda es-
tudante desta escola, receberam 
das mãos de Nuno Vieira, gestor 
do convénio universitário do 
Banco Santander, as bolsas de 
mérito atribuídas neste ano por 
esta entidade. 
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Susana Marinho (à esquerda) e Idalina Caldas dividiram o Prémio Valor do IPCA/Santander na edição de 2018. VOTO: r? R ARCA 


