Ministra do Mar estará presente amanhã

Santander Totta apoia a inauguração do
laboratório MAREFOZ

Comunicado de Imprensa

•

O Santander Totta irá atribuir 10 bolsas de estágio a estudantes finalistas em
empresas com atividade na área da economia do mar.

Lisboa, 14 de Janeiro de 2016. A Câmara Municipal da Figueira da Foz e a Universidade de
Coimbra inauguram amanhã, dia 15 de Janeiro, o laboratório MAREFOZ, com o apoio do
Banco Santander Totta, através do Santander Universidades. A criação do MAREFOZ visa
contribuir para o desenvolvimento sustentável a nível local e regional, potenciando a
investigação no domínio da avaliação e gestão de qualidade ambiental de ecossistemas
aquáticos e atraindo, assim, novas unidades geradoras de emprego nesta região.
O evento, com início às 17h00, contará com a presença da Ministra do Mar, Ana Paula
Vitorino, do Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, do eurodeputado Ricardo
Serrão Santos e do Diretor Coordenador do Santander Universidades, Marcos Ribeiro.
O MAREFOZ é um Laboratório avançado do Pólo de Coimbra do MARE (Centro de Ciências
do Mar e do Ambiente), unidade de I&D associada do Instituto de Investigação
Interdisciplinar da Universidade de Coimbra. Através do seu corpo de investigadores
vinculados à Universidade de Coimbra, este laboratório constituirá uma interface capaz de
proporcionar regularmente ações de formação a nível regional, nacional e internacional.
Para apoiar esta iniciativa o Santander Totta, através da sua parceria com a Universidade de
Coimbra, irá atribuir 10 bolsas de estágio em empresas com atividade relacionada com as
ciências do mar. As bolsas inserem-se no Programa de Estágios Santander Universidades,
que possibilita aos estudantes finalistas realizar períodos de três meses em PME, suportados
pelo Banco Santander Totta.
A atribuição destas bolsas de estágio reforça o apoio do Santander Totta ao ensino superior
com quem o banco tem já meia centena de acordos.
Em 2015, o Santander Totta investiu cerca de 6 milhões de euros nas Universidades
Portuguesas e irá investir um total de 25 milhões até 2018, através do apoio ao
conhecimento, à mobilidade internacional, à concessão de Bolsas de Mérito e de Prémios
Científicos e ao Programa de Estágios Santander Universidades.
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. Em 2015 foram atribuídas mais de 35.000 bolsas
de estágio. Para mais informações consulte www.santander.com/universidades.
Comunicação Externa
Rua da Mesquita nº 6
1070-238 Lisboa
Telf.: 213705790/4355/4130
email:comunicacao.santander@santander.pt

1

