Nota de Imprensa

Santander Totta celebra acordo com o Instituto
Politécnico de Beja


Bolsas para estudantes carenciados, prémios de mérito, programas de mobilidade e o
Cartão Universitário Inteligente são algumas mais-valias do convénio de colaboração
entre o Banco e o Instituto.

Lisboa, 07 de Novembro de 2012 – O Banco Santander Totta e o Instituto Politécnico de Beja
(I.P. Beja) assinaram um acordo, que vai permitir o lançamento de um programa de apoio para
estudantes carenciados e a atribuição de prémios de mérito para os melhores alunos do
Instituto.
Estas são algumas das vantagens que o colectivo do I.P. Beja – cerca de 3.800 pessoas, entre
estudantes e docentes – passa desde já a beneficiar. O acordo é válido por três anos e permitirá
ao Banco apoiar vários projectos do Instituto, contribuir para o sucesso da investigação e
participar na internacionalização dos estudantes, que terão acesso aos vários programas de
mobilidade que o Banco proporciona.
O apoio à Internacionalização é um ponto muito importante no apoio do Santander Totta ao
Ensino Superior. O facto de estar integrado numa Divisão Global permite ao Banco a criação de
condições favoráveis ao intercâmbio de estudantes, possibilitando assim aos mesmos ter uma
experiência no estrangeiro, que enriqueça o seu percurso académico e profissional.
Os estudantes e docentes passam também a usufruir do Cartão Universitário Inteligente, que
apresenta funcionalidades inovadoras no mercado, devido às suas características tecnológicas
únicas. Com este Cartão, poderão, por exemplo, aceder a bibliotecas, usufruir de computadores,
de serviços de cópias e impressões e efectuar pagamentos dentro da Universidade. Uma das
inovações deste Cartão é a tecnologia paypass que permite, nos locais preparados para o efeito,
o pagamento de operações de baixo valor, por proximidade, sem necessidade de pin.
A relação com o Ensino Superior continua a ser a grande prioridade da política de
Responsabilidade Social Corporativa do Santander Totta, que tem vindo a estreitar a sua relação
com as Universidades portuguesas, com as quais têm actualmente 44 convénios.
No ano de 2011, o Banco investiu um total de 6,6 milhões de euros em acções de
responsabilidade social corporativa. Deste investimento, 80% destinou-se ao Ensino Superior,
através do apoio ao conhecimento, à Mobilidade Internacional e da concessão de Bolsas de
Mérito e Prémios Científicos.

