
 

  

Centros de investigação da Universidade do Porto 
apoiados com 500 mil euros 
 

A Universidade do Porto vai apoiar centros de investigação com 500 mil euros, no âmbito do 
convénio celebrado com o Banco Santander Totta. O objetivo visa o aumento da produção 
científica dos centros, melhorando o posicionamento nos rankings internacionais 

 

Lisboa, 3 de Agosto de 2015.  

Vários centros de investigação da Universidade do Porto serão apoiados com 500 mil euros 
durante os próximos três anos, no âmbito de um acordo assinado entre aquela instituição de 
ensino superior e o Banco Santander Totta, através do Santander Universidades. 

O objetivo deste apoio é garantir um melhor posicionamento da Universidade do Porto nos 
rankings que medem o desempenho das Universidades, incentivando os seus centros de 
investigação a aumentar a sua produção científica ao nível do SCOPUS (base de dados 
profissional de referências e citações científicas), uma vez que a referenciação e citações dos 
artigos científicos são os critérios que revestem quase sempre um peso determinante na 
notação final. 

Para este primeiro ano serão beneficiados os seguintes centros: Centro de Estudos Africanos 
da Universidade do Porto (CEAUP), Centro de Investigação Jurídico-Económica (CIJE); 
Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da U.Porto (I2ADS); Center for Drug 
Discovery and Innovative Medicines (MedinUP); Centro de Investigação em Informação, 
Comunicação e Cultura Digital (CETAC.Media); Centro de Linguística da U.Porto (CLUP); e 
Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura (ID+). 

Estiverem presentes na assinatura do acordo o reitor da Universidade do Porto, Professor 
Doutor Sebastião Feyo de Azevedo, o Dr. Luis Bento dos Santos, administrador do Banco 
Santander Totta, e representantes dos centros de investigação da Universidade bem como 
elementos do Santander Universidades.  

Este apoio insere-se na Missão das Instituições de Ensino Superior Público (IES), que têm “o 
dever de contribuir para a compreensão pública das humanidades, das artes, da ciência e da 
tecnologia, promovendo e organizando ações de apoio à difusão da cultura humanística, 
artística, científica e tecnológica, e disponibilizando os recursos necessários a esses fins.” 
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O Santander Totta, através do Santander Universidades em Portugal, continua a intensificar 
a sua colaboração com as principais instituições de Ensino Superior portuguesas, com quem 
tem mais de 45 acordos. Este ano, o Santander Totta irá investir 6,5 milhões de euros nas 
Universidades Portuguesas e um total de 25 milhões até 2018, através do apoio ao 
conhecimento, à mobilidade internacional, à concessão de Bolsas de Mérito e Prémios 
Científicos e ao programa de estágios Santander Universidades.  

Em todo o mundo, o Banco Santander, através do Santander Universidades, mantém 1.200 
convénios de colaboração com universidades e instituições académicas, e até 2018 irá 
destinar 1.700 milhões de euros no apoio a projectos do Ensino Superior. 
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