Comunicado de Imprensa

Santander Universidades reforça
parceria com a Universidade dos Açores
•

O novo convénio aposta nas Bolsas de Mobilidade e de Apoio Social,
assim como na criação de um Prémio de Voluntariado Local e de uma
rede de antigos alunos (Alumni)

•

Serão ainda atribuídas 15 bolsas internacionais para um Curso de Verão
sobre Riscos Geológicos

Lisboa, 13 de abril de 2018. O Santander Universidades vai apoiar a Universidade dos
Açores (UAc) na realização de diversos projetos e atividades com vista ao seu
desenvolvimento, assim como no reforço do prestígio e da excelência do ensino e
investigação. O convénio, que prevê um contrato plurianual entre 2018 e 2021, foi hoje
assinado em Ponta Delgada.
Entre outras iniciativas, conta-se a atribuição de Bolsas de Mobilidade e de Apoio Social. O
mesmo irá acontecer com a inovação e a empreendedorismo, sendo atribuídas duas bolsas
e o respetivo apoio na viagem para a participação de alunos na European Innovation
Academy, que se realiza em Cascais entre 15 de julho e 3 de agosto, com a presença de 400
alunos de todas as nacionalidades, incluindo 100 portugueses.
A criação de um Prémio de Voluntariado Local, para além de iniciativas da comunidade
académica, incluindo a construção de uma rede de antigos alunos (Alumni), é outras das
prioridades assumidas pelo contrato programa. Serão ainda atribuídas 15 bolsas
internacionais para um Curso de Verão sobre Riscos Geológicos.
Prevê-se ainda a realização de programas de apoio ao talento, ao reconhecimento do
mérito, mas também de prémios, programas de capacitação de alunos, de responsabilidade
social e de combate ao abandono escolar, entre outros.
O apoio do Santander Universidades tem também como objetivos concretos o reforço do
grau de internacionalização da UAc, através da mobilidade de estudantes, docentes e
investigadores, mas também a consolidação da qualidade da investigação científica,
explorando redes de cooperação científicas internacionais e outras iniciativas que possam
reforçar este objetivo.
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Pretende-se ainda conseguir a projeção do prestígio internacional da UAc, assim como a
ligação da Universidade à comunidade em que se insere. O reforço da ligação entre a
universidade e as empresas, a promoção da inovação e a transferência tecnológica,
desenvolvendo o espírito empreendedor de toda a comunidade académica e as
competências de inserção no mercado de trabalho dos estudantes também são áreas de
desenvolvimento.
Promover o desenvolvimento tecnológico da UAc e contribuir para a melhoria da eficiência
e eficácia dos serviços, é outra das prioridades, numa Universidade que é hoje constituída
por três campos universitários, que acolhem um coletivo de cerca de 3500 pessoas, entre
estudantes, docentes, investigadores e pessoal não docente e não investigador, num
universo que se distribui por várias áreas científicas e serviços.
Por outro lado, a UAc terá a possibilidade de participar em programas transversais,
acessíveis exclusivamente às instituições da rede global Santander Universidades. A
Universidade poderá ser parte integrante do processo de seleção dos candidatos e propor
também o patrocínio de programas específicos a serem divulgados e frequentados entre os
bolseiros do Santander Universidades.
No âmbito da qualidade, pretende-se também apoiar a Universidade no seu
desenvolvimento organizacional, pelo que todas as iniciativas que visem otimizar as
competências de gestão irão ser assumidas. Finalmente – e tendo em contas os objetivos
propostos da UAc, o Banco Santander irá assegurar a emissão de um cartão inteligente, que
vai responder às necessidades da comunidade académica.
O Banco Santander, através do programa Santander Universidades, assume o compromisso
de promover as melhores práticas na resposta aos desafios da sociedade portuguesa, sendo
já uma referência a nível nacional no que diz respeito à promoção do Ensino Superior,
colaborando atualmente com 53 instituições do Ensino Superior. O Banco investe
anualmente mais de €7 milhões na área de Responsabilidade Social e Corporativa.
O Banco Santander, a empresa que mais investe no apoio à educação no mundo (Relatório
Varkey/UNESCO – Fortune 500) mantém mais de 1.200 acordos de colaboração com
universidades e instituições académicas de 21 países através do Santander Universidades e,
através da rede Universia, agrupa mais de 1.300 instituições académicas ibero-americanas.
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