Embargo até às 17h00 de hoje, dia 19 de Janeiro

Fernando Seabra Santos e Emilio Botín assinam acordo

Santander Totta apoia projectos da Universidade de
Coimbra durante os próximos 5 anos
O Banco Santander Totta e a Universidade de Coimbra assinam hoje, dia 19, um
acordo de colaboração para os próximos 5 anos, que vai permitir ao Banco o
apoio exclusivo a vários projectos da Universidade de Coimbra. A cerimónia
realiza-se no Palácio de São Marcos, em Coimbra, e vai contar com a presença
do Reitor da Universidade de Coimbra, Fernando Seabra Santos e do Presidente
do Banco Santander, Emilio Botín.

O acordo visa fomentar a excelência académica na Universidade de Coimbra, através
do apoio às suas actividades de ensino, investigação e promoção cultural nos
próximos cinco anos, como o Prémio Universidade de Coimbra, a emissão do Cartão
Universitário Inteligente, programas de mobilidade internacional e o restauro da Torre
da Universidade, entre outros.

O Banco Santander Totta vai continuar a patrocinar o Prémio Universidade de
Coimbra, que este ano celebra a sua 7ª edição e que tem vindo a consolidar-se como
um dos mais importantes galardões entregues em Portugal nas áreas da cultura e da
ciência. Na próxima 5ª feira, dia 21, será anunciado o vencedor da 7ª edição do
Prémio.

Através do Santander Totta, todos os estudantes e funcionários docentes e não
docentes da Universidade de Coimbra vão passar a usufruir do Cartão Universitário
Inteligente que, para além da simples identificação, concentra num único dispositivo
várias funcionalidades tecnológicas, como controlo de acesso (a computadores,
estacionamento, recintos e gabinetes), controlo de assiduidade, registo de
empréstimos em bibliotecas, pagamento interno (porta-moedas), multibanco, etc.

Para além destes projectos, o acordo de colaboração entre as duas instituições vai
reforçar o Programa de bolsas de mobilidade internacional com Universidades da
América Latina, nos dois sentidos, e permitir o restauro da famosa Torre da
Universidade. O Banco vai continuar também com o seu apoio à candidatura da
Universidade de Coimbra a Património da Humanidade pela Unesco.

Sobre Universidade de Coimbra
A Universidade de Coimbra é uma referência incontornável no panorama do Ensino
Superior em Portugal, pela qualidade reconhecida do ensino ministrado nas suas oito
Faculdades e pelos avanços que tem permitido em várias áreas do conhecimento, em
Portugal e no mundo. Não só esta universidade constitui um verdadeiro ícone de
Portugal no estrangeiro, como prossegue, em diversas frentes, esforços de melhoria
constante que lhe permitem continuar a afirmar a qualidade do seu trabalho, em
ligação com organizações multinacionais e internacionais.

Sobre Santander Universidades
O Banco Santander Totta é já conhecido em Portugal como o “Banco das
Universidades”, tendo 43 convénios celebrados com Universidades e Politécnicos
portugueses. Em 2009, o Banco investiu mais de 3 milhões de euros, através da sua
Divisão Global Santander Universidades, em projectos universitários, seguindo o eixo
da acção social do Banco Santander, que tem a nível mundial mais de 800 acordos de
colaboração com universidades em todos os continentes. Tem também a maior rede
de internet universitária – a Universia – que irá realizar em Maio, no México, um
encontro de mais de 1.000 universidades e contará com a presença de 600 reitores
oriundos de todo o mundo.

A relação entre o Banco Santander Totta e a Universidade de Coimbra começou em
2003. Desde então o Banco patrocinou alguns projectos pontuais como a candidatura
da Universidade a Património da Humanidade e a criação do Prémio Universidade de
Coimbra. Com este novo acordo, a parceria entre as duas instituições entra numa
nova fase de colaboração, com muito mais profundidade e ambição de ambas as
partes.
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