Amanhã, às 15h00

Santander Totta inaugura dois balcões universitários na Universidade
de Coimbra
O Banco Santander Totta inaugura amanhã, dia 23, pelas 15h00, dois novos balcões
universitários na Universidade de Coimbra, um no Pólo 1, junto do Departamento de
Física, e o outro no Pólo 3, junto do edifício da Faculdade de Farmácia. Na cerimónia de
inauguração estarão presentes o Prof. Seabra Santos, Reitor da Universidade de Coimbra,
e o Dr. António Vieira Monteiro, Administrador do Banco Santander Totta.

A abertura destes balcões destinados ao público universitário surgem no seguimento da parceria
existente entre a Universidade de Coimbra e o Banco Santander Totta que, este ano, renovaram
o acordo de colaboração assinado em 2004, numa cerimónia que contou com a presença do
presidente do Grupo Santander, D. Emilio Botín.

Este acordo visa fomentar a excelência académica na Universidade de Coimbra, através do
apoio às suas actividades de ensino, investigação e promoção cultural, como o restauro da Torre
da Universidade, a candidatura da Universidade a Património da Humanidade, as bolsas de
mobilidade internacional com Espanha e América Latina, a implementação de funcionalidades
tecnológicas do Cartão Universitário Inteligente, prémios de mérito, entre outros.

Com a abertura deste dois novos Balcões, o Banco Santander Totta reforça o seu compromisso
com o Ensino Superior, afirmando-se cada vez mais como o Banco das Universidades. Segundo
Sebastião Beltrão, Director da Divisão Santander Universidades, "para sermos o Banco das
Universidades é preciso apoiarmos os melhores projectos nas melhores Universidades, termos
bons produtos financeiros para a comunidade académica a baixo custo e estarmos perto dos
Universitários."

O Banco Santander Totta tem actualmente 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.

Lisboa, 22 de Setembro de 2010

