Comunicado de Imprensa

Santander Totta e Instituto Politécnico da
Guarda assinam parceria
•

O acordo irá permitir a todo o universo estudantil o acesso ao Programa de Estágios
Santander Universidades, aos Programas de Mobilidade Internacional do Banco e o
desenvolvimento de projetos de empreendedorismo, investigação e de mérito
académico

•

Acordo é assinado amanhã nas instalações do IPG, onde se procederá também à
entrega de prémios de mérito a professores e investigadores

Lisboa, 5 de dezembro de 2016. O Santander Totta e o Instituto Politécnico da Guarda (IPG)
assinam amanhã, dia 6 de dezembro, um acordo de colaboração, que irá permitir ao Banco
apoiar plurianualmente os projetos da instituição, reforçando a excelência do seu ensino e
investigação e a sua ligação ao mercado de trabalho.
Paralelamente à assinatura do acordo serão entregues prémios de mérito aos professores e
investigadores com maior produção científica, aos que contribuíram com mais transferência
de conhecimento para as empresas, e aos que concluíram no último ano os seus
doutoramentos.
Através deste acordo, e no âmbito do apoio à empregabilidade e ao empreendedorismo, o
Santander Totta irá proporcionar aos alunos do IPG o acesso ao Programa de Bolsas de
Estágio Santander Universidades, em que serão entregues 18 bolsas anuais, equivalentes a
estágios de três meses em PME, suportados pelo Banco Santander Totta.
Reforçar o grau de internacionalização do Politécnico da Guarda é outro dos objetivos da
parceria. Para isso, o Banco irá possibilitar a toda a comunidade – estudantes, professores e
investigadores – participar nos programas de mobilidade internacional do Santander
Universidades, usufruindo deste modo de uma experiência num país do espaço iberoamericano.
Numa lógica de desenvolvimento tecnológico, o Santander Totta vai emitir para todo o
coletivo o Cartão Universitário Inteligente, um cartão único que, através das suas tecnologias,
permitirá a todos os elementos do Instituto identificar-se como membros da comunidade
universitária, acedendo assim a todos os serviços e instalações que o IPG tenha, ou deseje
automatizar, nomeadamente, a utilização do cartão em bibliotecas, em serviço de cópias e
impressões, como controlo de acessos e presenças ou como cartão moedeiro.
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A parceria abrange ainda vários projetos de fomento à inovação e ao empreendedorismo,
bem como, de desenvolvimento académico e pedagógico, no sentido de apoiar o talento e
reconhecer o mérito dos estudantes e investigadores.
O Instituto Politécnico da Guarda integra quatro Escolas: a Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto; a Escola Superior de Tecnologia e Gestão; a Escola Superior de
Saúde; e a Escola Superior de Turismo e Hotelaria.
O Santander Totta, através do Santander Universidades em Portugal, continua assim a
intensificar a sua colaboração com as principais instituições de Ensino Superior portuguesas,
com quem tem cerca de 50 acordos. Em 2015, o Banco investiu €6,8 milhões em atividades
relacionadas com responsabilidade corporativa, entre os quais €5,8 milhões diretamente nas
universidades portuguesas.
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