Comunicado de Imprensa

Às 17h45, no Pólo II da UC

Laboratório Santander de Geotecnia, Geofísica
e Tratamento de Minérios é inaugurado hoje
na Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra
• As atividades do Laboratório irão incidir na Geotecnia, Geofísica, Preparação de
Amostras e Tratamento de Minérios

Lisboa, 11 de novembro de 2016. É inaugurado hoje o Laboratório Santander da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O Laboratório
Santander está integrado no Departamento de Ciências da Terra da Faculdade e dedicarse-á a atividades pedagógicas e de investigação em Geotecnia, Geofísica e Tratamento
de Minérios.
O novo espaço irá permitir preparar amostras e realizar atividades experimentais
integradas nos mestrados em Geociências e em Engenharia Geológica e de Minas, e na
investigação científica do doutoramento em Geologia do Departamento de Ciências da
Terra. Está também capacitado para efetuar prestação de serviços à comunidade, com a
elaboração de relatórios e pareceres para empresas, instituições e particulares.
O Laboratório Santander será dado a conhecer durante a inauguração das novas
instalações do Departamento de Ciências da Terra desta Faculdade, que terá lugar a
partir das 17h45, no Pólo II da Universidade de Coimbra.
O Departamento de Ciências da Terra desenvolve atividades de ensino, investigação e
transferência de conhecimento para a sociedade. São áreas de intervenção principais a
gestão sustentável dos recursos geológicos, compreendendo o solo, os recursos hídricos,
os recursos minerais e os recursos energéticos, assim como o desenvolvimento de novas
formas e tecnologias de exploração, armazenamento e utilização destes recursos, e a
conceção de novos materiais.
A participação do Banco Santander Totta neste projeto insere-se na relação que o Banco
tem com o Ensino Superior, que continua a ser a grande prioridade em termos de
Responsabilidade Social Corporativa. Através do Santander Universidades, o Banco
colabora atualmente com cerca de 50 instituições de Ensino Superior, entre as quais, a
Universidade de Coimbra. Em 2015, o Banco investiu 6.8 milhões de euros em atividades
relacionadas com responsabilidade corporativa, entre os quais 5.8 milhões diretamente
nas universidades portuguesas.
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