ROADSHOW PVU 2018
Guia de Apresentação

Incentivando a prática do Voluntariado e recompensando o esforço dos jovens mais
envolvidos, o Santander Universidades lança a 3.ª Edição do PRÉMIO DE VOLUNTARIADO
UNIVERSITÁRIO, que visa reconhecer e apoiar o desenvolvimento dos projetos de
voluntariado promovidos por estudantes do Ensino Superior a nível local e para
qualquer tipo de público-alvo.

PRÉMIOS
O PVU Santander está dividido nas seguintes categorias:
•

PVU Santander
o

Do universo total de candidaturas, serão distinguidos 10 projetos finalistas
na cerimónia final do Prémio

o

Serão selecionados, em Reunião de Júri, os 3 melhores projetos considerados
vencedores e que terão acesso a mentoria estratégica por um Diretor Sénior
do Banco Santander, apoio à comunicação e 3.000€ para despesas de
implementação;

•

PVU Comunicação
o

Serão atribuídos 1.000€ ao projeto que submeter o melhor vídeo de
candidatura de entre todos os candidatos, distinguido em função da
capacidade de apresentação e comunicação da iniciativa que representam.

•

IES + Voluntária
o

Pela primeira vez, será distinguida a Instituição de Ensino Superior que
apresentar o maior número de projetos candidatos

Nota: Os três projetos vencedores da categoria PVU Santander estarão automaticamente
excluídos do Prémio PVU Comunicação; isto é, se um projeto for considerado vencedor pelo
júri, teremos que atribuir o PVU Comunicação ao candidato com o maior número de votos
seguinte.

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS
As candidaturas já estão abertas e deverão ser submetidas, até ao dia 12 de outubro,
através

do

preenchimento

complete

do

formulário

digital,

disponibilizado

no

site

www.pvu.ajudamos.pt.
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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
1. Quem se pode candidatar?
Podem candidatar-se grupos de estudantes universitários, que respeitem as seguintes
condições:
•

Promovam atividades de voluntariado em território nacional;

•

Estejam legalmente constituídas e possuam personalidade jurídica ou estejam
enquadradas, diretamente ou por via de uma Associação Académica, numa
Instituição de Ensino Superior.

Nota: Alunos estrangeiros podem candidatar-se, sendo que idealmente deverão pertencer a
um grupo de voluntariado com membros portugueses, uma vez que nenhum documento de
apoio não está em inglês.
2. Que tipo de projetos podem candidatar-se?
São elegíveis projetos dirigidos a diferentes faixas etárias (crianças, jovens, adultos, idosos)
e perfis de beneficiários (crianças e jovens em risco, desempregados, emigrantes, pessoas
com deficiência, entre outros) que possam contribuir para a educação/sensibilização,
capacitação, inserção profissional, melhoria das condições de vida, entre outros.
Em resumo, os projetos não estão limitados nem por tema, nem por público-alvo.
3. Há limite de candidaturas?
Não existe qualquer limite de candidaturas por entidade, podendo concorrer com quantos
projetos desejem, desde que comprovem a sua pertinência e enquadramento na comunidade
envolvente e submetam uma candidatura por projeto. No entanto, cada candidato só poderá
ter um projeto vencedor entre os projetos com que concorreu.
4. Como apresentar a candidatura?
As candidaturas deverão ser efetuadas, até 12 de outubro de 2018, através do
preenchimento completo do formulário digital, disponibilizado no site (pvu.ajudamos.pt).
Apenas serão consideradas válidas as candidaturas que, juntamente com o formulário digital,
submetam um breve vídeo de apresentação (partilhado através do youtube).
5. Que tipo de vídeo devo submeter?
Um pequeno pitch que apresente os objetivos do projeto e o trabalho que se pretende fazer
ou que estão já a realizar. Poderá ser um vídeo de apresentação mais institucional ou
gravado com o telemóvel para efeitos de candidatura.
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6. O que representam as categorias do Prémio?
Os projetos não concorrem à categoria, mas ao Prémio global. Do universo total de
candidaturas, são selecionados os 20 projetos com melhor classificação e que serão
apresentados em Reunião de Secretariado de Júri. Daqui, resultarão 10 projetos que serão
apresentados e discutidos em Reunião de Júri. Nesta Reunião serão escolhidos os 3
vencedores.
Paralelamente, em Reunião de Secretariado de Júri, serão validados os 10 projetos finalistas
com o melhor vídeo e, de seguida, publicados no sítio da internet do Prémio para votação
online.
No final, os três vencedores selecionados pelo Júri não poderão ser os mesmos do projeto
vencedor do PVU Comunicação, sendo que se assim for, terá que se avançar para o 2º ou 3º
classificado com o maior número de votos.
7. Mais informação relevante sobre os Prémios:
•

Os 10 projetos finalistas serão convidados a participar e apresentar os seus projetos na
cerimónia final, que decorrerá no dia 5 de dezembro em Coimbra, Lisboa ou Porto (ainda
a definir).

•

Divulgação nos meios de comunicação social definidos para o efeito, mobilizando a
opinião pública para a prática do voluntariado e divulgando as boas práticas no âmbito
dos projetos de voluntariado universitário.

•

Prémio monetário para o desenvolvimento do projeto – no valor de 3.000€ para a
categoria PVU Santander e 1.000€ para a categoria PVU Comunicação, atribuído sob a
forma de donativo numa conta em nome das entidades candidatas com conta no Banco
Santander Totta e mediante a apresentação de um recibo;

•

Mentoria para apoio à prossecução dos objetivos, por um diretos sénior do Banco
Santander Totta, durante o período máximo de um ano.

8. Contactos do projeto:
Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas poderão contactar-nos através do email candidaturas@pvu.pt ou do telefone 913 604 515 (dias úteis, das 9h às 13h e das 14h
às 18h).
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