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Ana Botín: “a Nova SBE é um projeto inovador,
aberto ao mundo e uma aposta num futuro mais
inclusivo e sustentável”
Lisboa, 01 de outubro de 2018. “O Santander tem o maior orgulho em ser um dos
fundadores deste magnífico Campus da NOVA SBE”. Foi assim que Ana Botín deu início ao
seu discurso na inauguração do novo espaço universitário.
Perante uma plateia de mais de 1.000 pessoas, a presidente do Santander fez questão de
realçar que a forma de trabalhar do novo Campus “vai ao encontro dos valores que o banco
defende: o rigor na investigação, a cultura do esforço individual, a igualdade de
oportunidades e o compromisso do trabalho colaborativo que vão transformar o Mundo de
forma responsável, inclusiva e sustentável.”
Na mesma ocasião, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “endereçou os
parabéns a Ana Botín por revelar a visão do grupo Santander apostando na universidade e
no futuro”. Sobre a NOVA SBE, o Presidente destacou “a excelência desta escola”, que
“gostaria de condecorar com o título honorário de instituição pública”.
António Vieira Monteiro, presidente executivo do Banco Santander Totta, que esteve ligado
a este projeto inovador desde o seu início, realçou o facto de este Campus ter sido
financiado com o recurso a fundos privados, de empresas e cidadãos. “Apoiar a Universidade
e o Ensino Superior é um dos principais objetivos do Santander. Este projeto é a
demostração daquilo que é a nossa vontade, sobretudo, de transformar a educação num
elemento fundamental da economia portuguesa”, adiantou.
No Campus da Nova SBE de Carcavelos, o Banco vai disponibilizar a todos os seus
utilizadores – alunos, professores e colaboradores – uma inovadora solução de pagamento
de serviços e produtos – a Aplicação Campus Pay. Foi também criado um balcão inovador
para apoiar toda a comunidade académica de milhares de pessoas.
O Banco Santander há muito que definiu o apoio ao Ensino Superior como uma parceria
estratégica na sua relação com a sociedade. Tem 1295 acordos com universidades e
instituições académicas em todo o Mundo, 53 dos quais em Portugal.
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