Comunicado de Imprensa

Santander reúne 600 Reitores em Salamanca
•

Estarão presentes mais de 30 Universidades e Politécnicos portugueses

•

Nos dias 21 e 22 de maio, Salamanca recebe reitores provenientes de todo o mundo

Lisboa, 10 abril de 2018. O IV Encontro de Reitores Universia 2018, que se realiza a 21 e 22 de
maio no Palácio de Congressos e Exposições de Castilla e León, em Salamanca, contará com a
presença de mais de 600 reitores, presidentes de Institutos Politécnicos e representantes do
Banco Santander, provenientes de países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica,
México, Perú e Portugal.
O evento contará com uma importante representação portuguesa, constituída por mais de
30 altos representantes de instituições do Ensino Superior, incluindo a Universidade do
Porto, a Universidade de Coimbra, a NOVA de Lisboa e a Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, entre outras. A presença lusófona contará ainda com representantes de 120
universidades brasileiras.
Sebastião Feyo de Azevedo, reitor da Universidade de Porto, faz parte do Comité Académico
deste Encontro de Reitores, enquanto João Gabriel Silva, reitor da Universidade de Coimbra,
é o Coordenador da sessão “A inovação e a internacionalização na formação universitária:
exigência da oferta académica, do currículo e dos programas de estudo?”. Já o Reitor João
Sáàgua, da Universidade NOVA de Lisboa, coordena a sessão “IDI no horizonte 2030: talento,
responsabilidade ética e tecnologias disruptivas”.
O IV Encontro de Reitores coincide com as comemorações dos 800 anos da Universidade de
Salamanca, sob o lema “Universidade, Sociedade e Futuro”, e vai transformar a cidade
espanhola de Salamanca na capital mundial do Ensino Superior, sucedendo a idêntica
iniciativa há quatro anos no Rio de Janeiro.
O evento, que será presidido por Ana Botín, presidente do Banco Santander e do Universia,
foi apresentado na Universidade de Salamanca, a instituição anfitriã do encontro, pelo
respetivo reitor Ricardo Rivero, pelo presidente do Santander Universidades do Banco
Santander, Matías Rodríguez Inciarte, assim como pelo presidente do município de
Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.
Dois dias de debate universitário
Durante dois dias de trabalho, os mais de 600 reitores e representantes académicos
provenientes de 26 países vão centrar-se em três eixos chave: “Formar e aprender num
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mundo digital”, “Investigar na Universidade, um paradigma em revisão” e “A contribuição da
universidade no desenvolvimento social e territorial”.
O debate poderá ser seguido via streaming, através das redes sociais do Encontro e da sua
página oficial na internet – www.universiasalamanca2018.com –, culminando na publicação
da ´Carta de Salamanca´, que recolherá as principais conclusões e propostas para contribuir
para a construção da Universidade do futuro e para a sua missão como motor de progresso
e desenvolvimento social.
O IV Encontro Internacional de Reitores Universia, que dá continuidade aos encontros do Rio
de Janeiro (Brasil, 2014), Guadalajara (México, 2010) e Sevilha (Espanha, 2005), conta com o
apoio do Banco Santander, a empresa que mais investe no apoio à educação no mundo
(Relatório Varkey/UNESCO–Fortune 500), mantendo mais de 1.200 acordos de colaboração
com universidades e instituições académicas de 21 países através do Santander
Universidades (www.santander.com/universidades), e agrupando mais de 1.300 instituições
académicas ibero-americanas através da Universia (www.universia.net).
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