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Santander, a empresa que mais apoia a Educação 
no mundo 

  
 O Santander lidera a lista Global Fortune 500 como a empresa que mais investe em 

Responsabilidade Social Empresarial na área da Educação 

 Em Portugal, em 2014, o Banco Santander Totta destinou 5,6 milhões de euros à sua 
política de Responsabilidade Social, dos quais 5,2 milhões de euros ao Ensino. 

 (em dólares) 

Fonte: www.varkeyfoundation.org  

 
Lisboa, 28 de Janeiro de 2015. O Banco Santander lidera a lista Global Fortune 500, como 
a empresa que mais investe em Responsabilidade Social Empresarial (RSE) relativa à 
educação, segundo o primeiro estudo global, publicado pela Fundação Varkey, em 
colaboração com a UNESCO. 

O relatório assinala que o investimento em RSE relativo à educação é realizado apenas, na 
sua maioria, por “poucas grandes empresas”. As dez empresas que mais fundos dedicam a 
este fim na lista Global Fortune 500 são o Banco Santander que, com um investimento de 
142 milhões de euros por ano (correspondentes a 196 milhões de dólares no período em 
causa) se posiciona em primeiro lugar, à frente de outras grandes empresas, como a IBM, 
Telefónica, Exxon Mobil, Target, GlaxoSmithkline, Microsoft, Toyota Motor, Rio Tinto Group 
e Wells Fargo. Os números do estudo são o resultado da média dos anos 2011 a 2013. 

Segundo o relatório, o Banco foi o que mais contribuiu para o ensino global, focando-se 
principalmente na América Latina. Explica que o que torna o Banco Santander único entre 

http://www.varkeyfoundation.org/


os grandes bancos é que a RSE não é interpretada por defeito como actividade de inclusão 
financeira nas comunidades locais. 

Destaca que mais de três quartos do investimento do Banco Santander em RSE se 
destinam às Universidades. Mantém alianças estratégicas a longo prazo para apoiar a 
agenda de internacionalização e modernização das universidades, a mobilidade de 
estudantes e docentes, uma maior criação de emprego e o desenvolvimento empreendedor. 
Como exemplos desta actividade, recorda, entre outros dados, as mais de 22.400 bolsas 
concedidas em 2013, bem como os mais de 1.100 acordos que o Banco mantém através do 
Santander Universidades, com Universidades de todo o mundo. 

Desde 1996 que o Santander Universidades centra a acção social do Banco, destinando 
mais de 1.000 milhões de euros a diversos projectos universitários e colaborando no 
desenvolvimento de mais de 4400 iniciativas por ano. Cerca de 2200 profissionais do 
Santander coordenam e gerem o compromisso com o Ensino Superior. 

A lista Fortune Global 500 é um ranking com as 500 primeiras empresas de todo o mundo, 
avaliadas pelas suas receitas. A lista é elaborada e publicada anualmente pela revista 
Fortune. 

Em Portugal, em 2014, o Banco Santander Totta destinou 5,6 milhões de euros à sua 
política de Responsabilidade Social, dos quais 5,2 milhões de euros ao Ensino. 
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