Nota de Imprensa

Prémio Científico Casa da América Latina /Santander Totta
com inscrições abertas


Este Prémio destina-se a estudantes portugueses e latino-americanos, e pretende
distinguir as melhores teses de doutoramento que abordem temas relacionados com
Portugal e a América Latina



As inscrições decorrem até ao dia 31 de Maio.

Lisboa, 21 de Março de 2012 – Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Prémio
Científico Casa da América Latina/Santander Totta, ao qual podem concorrer os estudantes
portugueses e latino-americanos que desenvolveram trabalhos científicos de interesse mútuo
para Portugal e a América Latina. As candidaturas prolongam-se até ao dia 31 de Maio e podem
ser feitas em www.casamericalatina.pt ou em www.universia.pt
O Prémio, criado pela Casa da América Latina e pelo Banco Santander Totta, pretende contribuir
para o desenvolvimento de uma cultura de rigor e de excelência, estimulando e reconhecendo a
formação de estudantes portugueses e latino-americanos.
Podem candidatar-se todos os estudantes oriundos destes países, que tenham concluído o seu
Doutoramento numa Universidade portuguesa ou num país da América Latina. O Prémio
contempla duas categorias - “Ciências Sociais e Humanas” e “Tecnologias e Ciências Naturais”,
sendo atribuído 5.000 euros ao premiado de cada categoria.
Na última edição, os estudantes Marcus de Martini e Ricardo Pereira foram os vencedores do
Prémio Científico. Marcus de Martini, de origem brasileira, foi o premiado na categoria de
“Ciências Sociais e Humanas”, pela sua tese de doutoramento “As chaves do Paraíso. Profecia e
Alegoria na obra do Padre António Vieira”, aprovada na Universidade Federal de Santa Maria, no
Brasil. Na categoria de “Tecnologias e Ciências Naturais”, Ricardo Pereira, também oriundo do
Brasil, foi distinguido pela sua tese de doutoramento “Geoconservação e Desenvolvimento
sustentável na Chapada Diamantina”, aprovada na Universidade do Minho.
O apoio do Banco a este Prémio insere-se na sua política de Responsabilidade Social, que tem
no Ensino Superior a sua grande prioridade.
No ano de 2011, o Banco Santander Totta 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.

