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Carlos Moedas é o vencedor do Prémio 
Universidade de Coimbra 2020 

 
 
Lisboa, 7 fevereiro de 2020. NOTA DE IMPRENSA 
O engenheiro civil, economista e político Carlos Moedas é o vencedor do Prémio Universidade 
de Coimbra 2020, uma das mais relevantes distinções nas áreas da ciência e da cultura, no 
valor de 25 mil euros, que conta com o patrocínio do Banco Santander, através do Santander 
Universidades. 
 
Nascido em Beja, em 1970, Carlos Manuel Félix Moedas é licenciado em Engenharia Civil 
pelo Instituto Superior Técnico, tem um MBA pela Harvard Business School e fez carreira 
como economista. No entanto, após ter sido Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-
Ministro no XIX Governo Constitucional (2011-2014), foi como Comissário Europeu para a 
Investigação, Inovação e Ciência (entre 2014-2019) que se distinguiu nos últimos anos, 
influenciando claramente o panorama do ensino superior em Portugal e em todo o 
continente. 

A construção de uma rede europeia pró-inovação, investigação e ciência foi um dos marcos 
do seu mandato, permitindo alcançar um recorde financeiro para a Investigação e a Inovação 
no programa Horizonte Europa 2021-2027. Atualmente, Carlos Moedas é Administrador 
Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Membro do Conselho de Administração do 
Instituto Jacques Delors, Membro do Conselho Consultivo da Iniciativa “Futuros da Educação” 
da UNESCO e Membro do Conselho Consultivo do projeto Reimagine Europa. 

O nome do vencedor foi anunciado esta sexta-feira na Reitoria da Universidade de Coimbra 
pelo reitor Amílcar Falcão, em conferência de imprensa. O galardão vai ser entregue no dia 1 
de março, na sessão solene comemorativa do 730.º aniversário da Universidade.  

Criado em 2004, o Prémio Universidade de Coimbra distingue anualmente uma 
personalidade de nacionalidade portuguesa que se tenha afirmado por uma intervenção 
particularmente relevante e inovadora nas áreas da cultura ou da ciência. O júri do Prémio é 
presidido pelo Reitor Amílcar Falcão e tem como vice-presidentes Inês Oom de Sousa, 



 

 

 

 

 2 

Comunicação Externa
Comunicação e Marketing Corporativo 
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa  
Tel.: 210 527 526/596 
Email: comunicacao.santander.portugal@santander.pt 

Administradora do Banco Santander Totta, e Domingos de Andrade, Diretor do Jornal de 
Notícias.  

 

Santander e a sua aposta na Educação 

O Santander em Portugal, através do 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 50 instituições do Ensino Superior. O Banco investe 
anualmente mais de €7 milhões na área de Responsabilidade Social e Corporativa. 
 
O Banco Santander é o único banco europeu a integrar o ranking ‘Change the World’ 2018 
das empresas que contribuem para melhorar o mundo (revista Fortune) pelo seu impacto 
positivo na sociedade, entre outros critérios. O seu forte compromisso com o Ensino Superior, 
que materializa através do Santander Universidades, também o distinguiu como a empresa 
que mais investe em Educação no mundo (Relatório Varkey / UNESCO / Fortune 500) e, 
converteu-se numa das suas imagens de marca, com 1.200 acordos de colaboração com 
universidades e instituições de mais de 20 países, e mais de 1.700 milhões de euros 
destinados a iniciativas académicas desde 2002. 
 
 
 
 


