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Estudantes do Técnico em concurso internacional de Física
 Santander Totta apoia equipa do IST que vai competir na Holanda
O Banco Santander Totta apoia a equipa do Instituto Superior Técnico que, de 22 a 24
de Maio, representa o nosso país num campeonato Internacional de Física para
estudantes de topo.
PLANCKS é a designação deste concurso anual dirigido a alunos de licenciatura e
mestrado da área da Física e que decorre na Universidade de Leiden, na Holanda.
Trata-se de um concurso internacional de Física Teórica que reúne as melhores equipas
de estudantes de vários países: Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca,
Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Lituânia, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia,
Singapura, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suíça, Países Baixos e Turquia. Consiste
numa prova de 4 horas em que cada equipa, constituída por 3 ou 4 elementos, tem de
resolver 10 exercícios de dificuldade conceptual elevada.
Uma fase preliminar do concurso, que decorreu a 16 de Fevereiro, permitiu selecionar a
melhor equipa em termos nacionais. A equipa campeã ficou com passaporte automático
para a fase final do concurso. A equipa do IST é constituída por Diogo Bragança e
Frederico Sousa, do 4º ano, e por Tomás Reis e Rodrigo Campos de Carvalho, do 2º
ano, que receberam agora o apoio do Banco Santander Totta para representar Portugal
na fase final do concurso.
A relação com o Ensino Superior continua a ser a grande prioridade da política de
Responsabilidade Social Corporativa do Santander Totta que, através do Santander
Universidades, colabora atualmente com 46 universidades portuguesas. O Banco investe
anualmente em Portugal perto de 6 milhões de euros em ações de responsabilidade
social corporativa destinadas ao Ensino Superior, através do apoio ao conhecimento, à
mobilidade internacional, à concessão de Bolsas de Mérito e Prémios Científicos e, mais
recentemente, ao seu programa de estágios Santander Universidades. O Banco
Santander foi recentemente reconhecido como a empresa que mais apoia a educação
no Mundo na lista da “Global Fortune 500”.
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