CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Em que consiste o apoio?
O Prémio Santander UNI-COVI19 é promovido pelo Banco Santander Totta1, em resposta à
situação de emergência em virtude do Covid19, de modo a realçar e apoiar as iniciativas que
os jovens universitários continuam a ter neste contexto adverso. Aos vencedores, será
concedido um donativo financeiro para conseguirem realizar o seu projeto ou fazer com que
este chegue a um maior número de beneficiários.

Quem se pode candidatar?
1. Podem candidatar-se:
a.

Pessoas singulares que representem projetos com uma ligação à comunidade
académica;

b.

Grupos de estudantes universitários;

c.

Entidades coletivas com uma ligação à comunidade académica (Associações
Académicas, por exemplo);

d.

Entidades com ou sem fins lucrativos, como start-ups com elo a uma instituição
de ensino superior (em parceria, por exemplo).

2. Apenas serão aceites projetos implementados em território nacional.
3. As candidaturas a apresentar podem incidir sobre iniciativas já existentes ou novas ideias
a desenvolver, desde que relacionadas com a resposta em contexto de emergência.

Como entregar uma candidatura?
1. As candidaturas deverão ser efetuadas através do preenchimento dos elementos
solicitados

na

plataforma

de

Bolsas

Santander,

em

https://www.becas-

santander.com/pt-BR/program/premio-santander-uni-covid-19 , até 8 de junho de 2020.
2. Cada candidato poderá apresentar mais do que uma candidatura, sendo que apenas uma
poderá ser apoiada entre os projetos com que concorra.
3. Todas as candidaturas submetidas serão avaliadas, sendo anunciados semanalmente os
projetos a apoiar nas seguintes datas: 15 de maio e 29 de maio e 18 de junho.
4. As candidaturas submetidas e não selecionadas para apoio numa data de anúncio
continuarão válidas e poderão ser selecionadas até à última data de anúncio.
5. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas relacionadas com este apoio
poderão contactar-nos através do e-mail candidaturas@pvu.pt durante o período de
candidaturas.
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1.

Como serão avaliadas as candidaturas?
1. As candidaturas apresentadas serão avaliadas tendo em conta os seguintes critérios:
A. qualidade das candidaturas, relevância da intervenção e inovação na resposta a
situações relacionadas com o contexto atual;
B. capacidade de implementação do projeto a curto prazo;
C. potencial de replicabilidade;
D. relação com a IES e grau de envolvimento dos alunos universitários.
2. Todas as candidaturas apresentadas serão alvo de avaliação por parte de um júri composto
por elementos do Banco Santander Totta.
Quadro resumo das datas de submissão, avaliação e anúncio de projetos apoiados

Submissão de Candidatura

Avaliação

até 11 de maio
12 maio a 25 maio
26 de maio a 8 junho

12 a 14 de maio
26 a 28 de maio
9 a 17 de junho

Anúncio de projetos
apoiados
15 de maio
29 de maio
18 de junho

O Banco Santander Totta, reserva-se ao direito de alterar as datas constantes do quadro
supra, os candidatos serão prévia e oportunamente informados das novas datas.

Quais os apoios previstos?
1.

O total de apoios a atribuir será de 30.000€, a distribuir pelas 3 fases de anúncio de
projetos apoiados, podendo em cada fase ser selecionado um ou mais projetos a apoiar,
dependendo dos montantes que o Banco Santander Totta decida atribuir a cada projeto.

2.

Divulgação nos meios de comunicação social definidos para o efeito, mobilizando a opinião
pública para os melhores projetos.

3.

O Apoio será atribuído sob a forma de donativo em nome das entidades vencedoras, ou
atribuído diretamente para as IES, por inexistência da constituição da associação, e
mediante a apresentação de um recibo.

Como será efetivado o apoio a cada projeto?
1.

A atribuição do apoio financeiro será definida pelo Banco Santander Totta, de acordo com
as fases de implementação previstas e as características de cada projeto, podendo ser
atribuído inicialmente ou em diversas tranches; a atribuição faseada do apoio será
definida num plano de acompanhamento a definir pelo Banco Santander Totta, no qual
serão detalhadas as fases e objetivos a cumprir, bem como a eventual documentação e
comprovativos que seja necessário submeter.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Como serão tratados os dados pessoais?
1. As candidaturas apresentadas através da plataforma de Bolsas Santander, em
https://www.becas-santander.com/pt,

serão

tratadas

pela

Universia

Holding,

S.L.

(“Universia”), sociedade do Grupo Santander, de acordo com a Política de Privacidade
disponibilizada nessa plataforma.
2. A Universia comunicará ao Banco Santander Totta os dados pessoais dos candidatos para
análise e atribuição dos Prémios, enquanto entidade responsável pelo tratamento dos dados.
A base legal deste tratamento é a execução de um contrato que se materializa com a aceitação
das presentes Condições de Participação.
3.

Poderá

contactar

o

Encarregado

de

Proteção

de

Dados

através

do

e-mail

privacidade@santander.pt ou, por carta, para Rua da Mesquita, 6, Edifício Santander, 1070238 Lisboa.
4. Os dados pessoais dos candidatos serão conservados pelo período de tempo necessário para
a atribuição do apoio, exceto nos casos em que outro período seja exigido pela legislação
aplicável.
5. Uma vez que os dados pessoais dos candidatos são necessários para a gestão das
candidaturas e atribuição dos apoios, caso os candidatos não forneçam os seus dados, não
será possível proceder à atribuição dos apoios.
6. O Banco Santander Totta garante aos candidatos o exercício dos seus direitos em relação
aos seus dados, como o direito de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação do
tratamento e portabilidade, de acordo com a legislação aplicável, podendo os candidatos
exercer os seus direitos para os contactos indicados no ponto 3, supra.
7. Tem o direito de apresentar reclamações relacionadas com o incumprimento pelo Banco
Santander Totta das disposições relativas à proteção e tratamento de dados pessoais junto da
Comissão Nacional de Proteção de Dados.

3.

