Nota de Imprensa

Santander Totta celebra acordo com Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa


Este acordo vai possibilitar a aquisição de equipamentos para o novo Pólo de
Investigação, apoiar a internacionalização e a mobilidade dos alunos e disponibilizar aos
alunos e docentes a utilização do Cartão Universitário Inteligente

Lisboa, 05 de Setembro de 2012 – O Banco Santander Totta e a Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade NOVA de Lisboa celebraram um acordo de colaboração, que vai
permitir ao Banco apoiar vários projectos da Faculdade e disponibilizar a toda a comunidade
estudantil o acesso ao Cartão Universitário Inteligente e a vários programas de mobilidade.
Esta parceria vai permitir, em primeiro lugar, a aquisição de equipamentos para o novo Pólo
de Investigação da Faculdade de Ciências Médicas criando, desde modo, melhores
condições para a realização da investigação.
O apoio à Internacionalização é outro dos objectivos deste convénio, que permitirá aos
estudantes ter acesso a programas de mobilidade internacional. 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. Para além dos programas de mobilidade
internacional, os estudantes poderão beneficiar ainda de bolsas e prémios de mérito.
Com este acordo, cerca de 2.800 pessoas – alunos e docentes - passarão a usufruir do Cartão
Universitário Inteligente, que apresenta funcionalidades inovadoras no mercado, devido às
suas características tecnológicas únicas. Este cartão permite, por exemplo, aceder a salas e
gabinetes ou a zonas de acesso restrito como elevadores e parques de estacionamento, ter
acesso a computadores, requisitar livros em bibliotecas 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.
O acordo com a Faculdade de Ciências Médicas vem juntar-se a outros convénios que o Banco
tem com Faculdades da Universidade NOVA: a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
(FCSH), o Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação (ISEGI) e o Instituto de
Higiene e Medicina Tropical (IHMT).
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.

