Excelência, investigação e internacionalização vão ser apoiadas

Comunicado de Imprensa

Santander Totta celebra convénio com
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
•

Reitor da UTAD, Professor Doutor António Fontainhas Fernandes, e Diretores do
Santander Totta, Marcos Soares Ribeiro e Cristina Dias Neves, presentes na
cerimónia de assinatura do convénio com a Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD)

•

O Santander Totta apoia a UTAD na criação de uma “Eco Universidade para o
Futuro”, com um Eco Campus dotado de infraestruturas que justificam a
implementação de um sistema de gestão ambiental, obrigando a agir de forma
integrada na gestão ativa dos seus espaços de sustentabilidade, como forma de
preservação, de sensibilização e educação ambiental.

Lisboa, 7 de setembro de 2017. O Santander Totta e a Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD) celebraram um convénio de parceria entre as duas instituições, que tem
entre os seus principais objetivos a criação de uma “Eco Universidade para o Futuro”, com
um Eco Campus, assim como o reforço do grau de internacionalização universitária através
da mobilidade de estudantes, docentes e investigadores, apoiando também o reforço da
qualidade do ensino e explorando redes de cooperação internacionais e outras iniciativas
que reforcem este objetivo.
A cerimónia de assinatura do convénio teve lugar esta quarta-feira, dia 6 de setembro,
contando com a presença do Professor Doutor António Fontainhas Fernandes, Reitor da
UTAD, Marcos Soares Ribeiro, Diretor Coordenador do Santander Universidades, e Cristina
Dias Neves, Diretora do Santander Totta.
O convénio abre novas oportunidades e a implementação de projetos e de estudos da
UTAD, que irão privilegiar a sua estratégia de criação de um Eco Campus. Isto de acordo
com o Plano Estratégico da Universidade, que inclui uma agenda para o desenvolvimento
sustentável que prevê um conjunto de roteiros de natureza ambiental, a exemplo das boas
práticas internacionais das instituições de ensino superior.
Entre outros objetivos, o novo convénio de mecenato irá apoiar a ligação da Universidade à
comunidade em que se insere e o desenvolvimento da dimensão humana da sua
comunidade académica. Pretende-se também reforçar a ligação da UTAD com as empresas,
promovendo a inovação e a transferência tecnológica.
Desenvolver o espírito empreendedor de toda a comunidade académica e incrementar
competências de inserção no mercado de trabalho dos estudantes, assim como promover o
desenvolvimento tecnológico da UTAD, são outros objetivos do convénio.
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O Santander Totta irá apoiar as iniciativas que promovam o desenvolvimento da qualidade
do ensino da UTAD e que contribuam para uma adequação cada vez maior da atividade da
Instituição aos desígnios da mesma. Neste domínio, inclui-se a criação de cátedras e outros
projetos que a Reitoria da UTAD considere revelantes.
No que diz respeito a iniciativas de aproximação ao mercado de trabalho, sem prejuízo da
criação de outras iniciativas neste domínio, o Santander Totta, durante os primeiros 3 anos
de vigência deste contrato, irá facultar à UTAD o acesso ao Programa de Bolsas de Estágio
Santander Universidades, mediante a adesão ao regulamento próprio para o efeito.
De acordo com o reitor da UTAD, Professor Doutor António Fontainhas Fernandes, “este
convénio permite que a Universidade possa ambicionar a transformação do Campus num
laboratório experimental vivo e evolutivo, que exige soluções inteligentes pensadas à luz do
conceito de smart cities, que respeitem a identidade da Universidade e a sua imagem de
marca associada ao Jardim Botânico, com formatos inovadores de convívio, de
interatividade, de lazer e de desporto, que estimulem estilos de vida saudáveis.”
“A UTAD é uma universidade de excelência e uma instituição de ensino superior do nosso
país com uma crescente reputação a nível nacional e internacional. É agora também um
parceiro muito importante para o Santander Totta, com quem o Banco espera manter uma
relação nos próximos anos”, disse Marcos Soares Ribeiro, Diretor Coordenador do
Santander Universidades. “Este convénio é mais um passo no aprofundamento da nossa
excelente relação institucional com as universidades portuguesas – e que muito nos
orgulha”, acrescenta Cristina Dias Neves, Diretora de Relações Institucionais e Projetos
Universitários do Santander Totta.
A parceria entre as duas entidades prevê também a emissão de um Cartão Universitário
Inteligente para agilizar os procedimentos da comunidade académica, reduzir custos e
aumentar a segurança de pessoas e património da Universidade.
A relação 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 de euros em atividades relacionadas com
responsabilidade corporativa, entre os quais 5,9 milhões diretamente no ensino superior
em Portugal.
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