Santander reforça parceria de mais de 50 anos
com a Marinha com assinatura de novo convénio
Lisboa, 29 de junho de 2021. NOTA DE IMPRENSA
O Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Maria Mendes Calado, em
representação da Marinha, e o Presidente da Comissão Executiva do Santander Portugal,
Pedro Castro e Almeida, assinaram hoje um novo convénio de parceria entre as duas
instituições para estreitar e incentivar no futuro a relação institucional já existente, no âmbito
das atividades educacionais e de promoção da cultura portuguesa além-mar.
Através do convénio, o Santander Portugal apoiará, nos próximos três anos, as atividades
educacionais promovidas pela Marinha, entre as quais, as que forem desenvolvidas pelo NRP
Sagres.
Este ano celebram-se mais de 50 anos de parceria entre as duas instituições e ambas
reiteraram formalmente o compromisso de, nos respetivos campos de atividades,
continuarem a ser parceiros preferenciais, numa relação que alia a tradição e alianças
duradouras com soluções inovadoras e pioneiras no mercado.
A ligação do Banco à Marinha teve início em junho de 1967. A solução apresentada na altura
pelo então Banco Lisboa & Açores foi considerada competitiva e inovadora. A Marinha passou
assim a dispor de um serviço de centralização da liquidação dos vencimentos de todo o seu
pessoal.
Para o cumprimento do convénio hoje assinado, foi constituída uma comissão de
acompanhamento para avaliar novas oportunidades de colaboração, bem como analisar o
grau de satisfação das expectativas fixadas para esta parceria.
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Os elementos da comissão de acompanhamento são nomeados pelo Gabinete do Chefe do
Estado-Maior da Armada e pela Comissão Executiva do Santander Portugal, que têm a
responsabilidade de conhecer as atividades de ambas as instituições e estabelecer áreas de
colaboração a serem incentivadas.
O Banco Santander, líder em banca responsável, mantém um forte compromisso com o
progresso e o crescimento inclusivo e sustentável. Com uma aposta pioneira e consolidada
com o ensino superior, que tem sido desenvolvida através do Santander Universidades nos
últimos 25 anos, e que a distingue de outras instituições financeiras no mundo. O banco
atribuiu um total de mais de 2.000 milhões de euros e concedeu mais de 630.000 bolsas de
estudo e apoios desde o seu lançamento.
Em Portugal, o Santander investe anualmente mais de 7 milhões de euros em banca
responsável. Através do Santander Universidades, mantém uma relação próxima com 50
instituições do ensino superior, incidindo o seu trabalho em três grandes eixos: a Educação, o
Empreendedorismo e a Empregabilidade.

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

2

