
 

Santander atribui prémios a trabalhos de 
investigação na área de Responsabilidade Social 

 

• O Banco Santander lançou a 2ª edição do Prémio Santander de Investigação sobre 
RSC e do Prémio Santander para o Melhor Ensaio Curto sobre RSC. 

• As candidaturas decorrem até ao dia 29 de abril. 

Lisboa, 10 de março de 2016. Estão abertas as candidaturas para a 2ª edição do Prémio 
Santander de Investigação sobre Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e do Prémio 
Santander para o Melhor Ensaio Curto sobre RSC, do Banco Santander. Ambos os prémios 
têm como objetivo distinguir trabalhos sobre o retorno económico e social da 
responsabilidade social e suas oportunidades empresariais. 

O Prémio Santander Investigação sobre RSC, organizado pela Rede de Cátedras Santander 
RSC e promovido pela Área de Sustentabilidade do Banco Santander e pelo Santander 
Universidades, destina-se a investigadores, professores e estudantes de Espanha, Portugal e 
da América Latina. A coordenação do mesmo está a cargo da Rede de Cátedras Santander 
RSC e da Universidade de Málaga e de Castilla - La Mancha. 

Este galardão pretende promover internacionalmente as pesquisas realizadas no âmbito 
académico, empresarial e público da RSC. Os trabalhos candidatos a este prémio devem ter 
sido publicados em 2014/ 2015 em revistas de investigação, podem ser escritos por diversos 
autores e serão avaliados pela sua metodologia, utilidade e contribuição dos resultados do 
estudo para a sociedade em geral. 

O grande vencedor receberá um montante de 5.000 euros e o 2º premiado receberá 2.000 
euros. 

O Prémio Santander para o Melhor Ensaio Curto sobre RSC, organizado pelas Cátedras 
Santander RSC da Universidade de Málaga e de Castilla - La Mancha, visa distinguir os cinco 
melhores trabalhos nas áreas económica, social e ambiental da RSC. Serão consideradas as 
candidaturas de universitários, professores ou investigadores ibero-americanos com 
projetos inéditos, escritos por um único autor. Os trabalhos enviados serão avaliados pela 
sua originalidade, clareza, viabilidade, estudos de caso e implicações práticas das ideias 
apresentadas. 

O 1º classificado recebe 5.000 euros e os restantes quatro 500 euros cada.  

O prazo de candidaturas termina no dia 29 de abril. Os regulamentos encontram-se 
disponíveis em www.catedrasrscsantander.com. 
 

Co
m

un
ic

ad
o 

de
 Im

pr
en

sa
 

 1 

Comunicação Externa 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213705790/4355/4130 
email:comunicacao.santander@santander.pt 

http://www.catedrasrscsantander.com/


 

O Banco Santander é a empresa que mais investe no apoio à educação a nível mundial 
(Relatório Varkey/UNESCO-Fortune 500). Esta iniciativa é desenvolvida pelo Santander 
Universidades, que colabora com mais de 1.200 universidades e instituições académicas em 
todo o mundo, sendo 45 delas portuguesas. Para mais informações consulte 
www.santander.com/universidades. 
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