Comunicado de Imprensa

Santander Totta reforça parceria de 50 anos
com a Marinha e assina novo convénio
•

O convénio de parceria foi assinado no Navio Escola Sagres pelo Chefe do
Estado-Maior da Armada, Almirante António Silva Ribeiro, e pelo Presidente do
Santander Totta, António Vieira Monteiro, assinalando assim os 50 anos de
parceria entre as duas instituições e os 700 anos de existência da Marinha

•

As duas instituições vão estreitar e incentivar a relação institucional já existente
entre as partes no âmbito das atividades educacionais, reiterando o
compromisso para continuarem a ser parceiros preferenciais

Lisboa, 28 de setembro de 2017. O Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António
Silva Ribeiro, em representação da Marinha, e o Presidente da Comissão Executiva do
Santander Totta, António Vieira Monteiro, assinaram hoje no Navio Escola Sagres um
convénio de parceria entre as duas instituições para estreitar e incentivar no futuro a
relação institucional já existente, no âmbito das atividades educacionais e de promoção da
cultura portuguesa além-mar.
Através do convénio, o Santander Totta apoiará, nos próximos três anos, as atividades
educacionais promovidas pela Marinha através do N.R.P. Sagres e da Escola Naval e, ainda,
as edições das “Jornadas do Mar”.
Este ano celebram-se 50 anos de parceria entre as duas instituições e a Marinha, por seu
turno, festeja 700 anos de existência enquanto instituição essencial da sociedade
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portuguesa. Ambas as instituições reiteraram formalmente o compromisso de, nos
respetivos campos de atividades, continuarem a ser parceiros preferenciais, numa relação
que alia a tradição e alianças duradouras com soluções inovadoras e pioneiras no mercado.
A ligação do Banco à Marinha teve início em junho de 1967. A solução apresentada na
altura pelo então Banco Lisboa & Açores foi considerada competitiva e inovadora. A
Marinha passou assim a dispor de um serviço de centralização da liquidação dos
vencimentos de todo o seu pessoal.
Para o cumprimento do convénio hoje assinado, foi constituída uma comissão de
acompanhamento para avaliar novas oportunidades de colaboração, bem como analisar o
grau de satisfação das expectativas fixadas para esta parceria.
Os elementos da comissão de acompanhamento são nomeados pelo Gabinete do Chefe do
Estado-Maior da Armada e pela Comissão Executiva do Banco Santander Totta, que têm a
responsabilidade de conhecer as atividades de ambas as instituições e estabelecer áreas de
colaboração a serem incentivadas.
A relação com a educação e com o ensino superior continua a ser a grande prioridade da
política de Responsabilidade Social Corporativa do Santander Totta que, através do
Santander Universidades, colabora atualmente com 53 instituições de ensino superior
portuguesas. Em 2016, o Banco investiu €6,8 milhões em atividades relacionadas com
responsabilidade corporativa, dos quais €5,9 milhões diretamente no ensino superior em
Portugal.
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