Nota de Imprensa

Universidade de Évora integra Santander
Universidades


Parceria inclui a participação dos estudantes, docentes e investigadores em Programas
de Mobilidade Internacional bem como no Programa de Estágios Santander
Universidades

Lisboa, 19 de Junho de 2015 – A Universidade de Évora e o Banco Santander Totta assinaram
esta sexta-feira, dia 19 de Junho, um protocolo que estabelece uma parceria através da qual o
Banco, como mecenas, passa a apoiar a instituição de ensino superior na realização de projetos
e atividades com vista ao seu desenvolvimento, ao reforço do seu prestígio e da excelência do
seu ensino e da sua investigação. O protocolo foi assinado pela Reitora da Universidade de
Évora, Professora Doutora Ana Maria Costa Freitas, e pelo Presidente Executivo do Banco
Santander Totta, Dr. António Vieira Monteiro.
Com esta parceria a Universidade de Évora - a segunda Universidade mais antiga do País passará a participar no Programa de Estágios Santander Universidades, através do qual os seus
finalistas poderão candidatar-se a estágios de três meses, em empresas da sua especialidade,
suportados pelo Banco Santander Totta. Esta parceria permite ainda que a Universidade
participe nos Programas de Mobilidade Internacional promovidos pelo Santander Universidades,
possibilitando assim que os seus estudantes possam ter uma experiência de mobilidade
internacional no espaço ibero-americano. Será ainda elaborado um plano de actividades a
apoiar, que incluirá a criação de uma cátedra e de Prémios de Mérito e de empreendedorismo.
Em paralelo, o Banco emitirá para todo o colectivo da Universidade o Cartão Único de
Identificação. Através das tecnologias presentes neste cartão, os elementos da Universidade de
Évora poderão identificar-se como membros da comunidade universitária, acedendo assim a
todos os serviços e instalações que a Universidade tenha, ou deseje, automatizar,
nomeadamente a utilização do cartão em bibliotecas, em serviços de cópias e impressões, como
cartão de controlo de acessos ou cartão de controlo de presenças.
Com a integração da Universidade de Évora, o Santander Totta, através do Santander
Universidades em Portugal, continua a intensificar a sua colaboração com as principais
instituições de Ensino Superior portuguesas. Em Portugal, o Banco investe anualmente mais de
6 milhões de euros em acções de responsabilidade social corporativa destinadas ao Ensino
Superior.
O Banco Santander, através do Santander Universidades, colabora com cerca de 1.200
universidades, instituições e centros de investigação de todo o mundo, tendo destinado desde
1996 mais de 1.000 milhões de euros em diversas iniciativas e projectos universitários. Este ano,
foi reconhecido como a empresa que mais apoia a educação no Mundo na lista da “Global
Fortune 500”.

