
 

Hoje e amanhã 

Universidade Nova de Lisboa recebe o  

IV Congresso Internacional TUI 
• Em Portugal são emitidos por ano mais 50.000 cartões universitários inteligentes. 

 

Lisboa, 07 de Abril de 2016. Lisboa é o palco do IV Congresso Internacional TUI que decorre 
hoje e amanhã, na Universidade Nova de Lisboa. O evento, organizado pelo Observatório 
Internacional do Cartão Universitário Inteligente (TUI) da Universidade de Múrcia, com o 
patrocínio do Banco Santander através do Santander Universidades, conta com a presença 
de 70 representantes de universidades de 10 países. 

Na 4ª edição deste evento internacional de grande relevo sobre cartões inteligentes 
universitários, serão apresentadas as novas tendências, os avanços tecnológicos nesta 
matéria e a sua adaptação aos meios móveis. Os oradores terão oportunidade de partilhar 
alguns casos de sucesso, de debater as principais vantagens destes cartões e perceber qual a 
melhor forma de cada universidade poder retirar partido das mesmas. 

Em Portugal, o Santander Universidades tem protocolo com 35 instituições de ensino que já 
aderiram ao cartão universitário inteligente, sendo emitidos mais de 50.000 exemplares por 
ano. 

O Congresso conta com a presença dos quatro Observatórios TUI Santander, dois com sede 
no Brasil e os outros dois em Espanha, na Universidade de Múrcia e na Universidade de 
Cantábria, cujos representantes darão o seu testemunho sobre o cartão universitário 
inteligente e a evolução dos seus serviços nos meios móveis. 

O Observatório TUI, fundado em 1997, realiza um importante trabalho de investigação sobre 
as principais funcionalidades e serviços aplicáveis ao meio universitário, permitindo-lhes 
efetuar constantes melhorias ao nível destes cartões. 

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, a nível internacional, colabora com mais de 1.200 Universidades e 
instituições académicas em todo o mundo. Para mais informações consulte 
www.santander.com/universidades. 
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Comunicação Externa 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213705790/4355/4130 
email:comunicacao.santander@santander.pt 

http://www.santander.com/universidades

