NOTA DE IMPRENSA

16 Reitores portugueses vão estar em Guadalajara, México,
no II Encontro Internacional Universia
Onze mesas irão debater nos dias 31 de Maio e 1 de Junho de 2010, em
Guadalajara, no México, o papel da Universidade como entidade socialmente
responsável, e tentar encontrar novas respostas às necessidades e exigências
da sociedade actual.
O evento, que pretende ser um ponto de referência na história colectiva das
universidades ibero-americanas, contará com a participação de 16 Reitores
Portugueses, dos quais se destacam o Reitor da Universidade do Porto, o Prof.
Marques dos Santos que será responsável pela moderação de um dos temas em
debate ”A Mobilidade Universitária” e do Reitor da Universidade de Coimbra, o Prof.
Seabra Santos que é membro do Conselho Assessor Internacional do organizador
deste encontro, o Universia, a maior rede mundial de universidades em língua
espanhola e portuguesa.
Ao todo, o II Encontro Internacional Universia contará com mais de mil universidades
de todo o mundo, que irão analisar a universidade do futuro, as necessidades e
exigências da sociedade actual, valores sociais, projecção internacional da
universidade ibero-americana, inovação na docência, reconhecimento social da
investigação, transferência de tecnologia para o desenvolvimento em condições de
sustentabilidade, competitividade, e espaços universitários transnacionais.
A

Universia

criou

na

Internet

o

espaço “Ideias para Guadalajara”,
para abrir o debate sobre a
Universidade, os seus desafios e o seu futuro, a toda a comunidade universitária,
desde docentes, investigadores, pessoal administrativo, estudantes, e antigos
alunos
universitários
de
diferentes
países.
Foi
criado
(em
http://www.encuentroguadalajara2010.universia.net/index.html) ainda um blog por
cada tema que será discutido no encontro, no qual se podem ler as conferências
completas e os comentários dos convidados.
(http://ideasparaguadalajara2010.ideas4all.com),

Com o lema “Por um espaço ibero-americano do conhecimento socialmente
responsável”, pretende-se discutir o papel da universidade na sociedade, ao assumir
um compromisso de formação, transmissão de cultura e conhecimento, de agente
de coesão e inclusão social, entre outros.
Além disso, o Encontro tem como objectivo explorar as oportunidades que oferece a
criação de um macroespaço de cooperação universitária, o Espaço Ibero-americano
do Conhecimento, e como as próprias universidades assumem o compromisso de
colaborar na sua consolidação. Por esse motivo, para além das universidades iberoamericanas, foram também convidadas universidades que não pertencem à Rede
Universia, presentes na Ásia, África e Europa, com as quais o Banco Santander,
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através da Divisão Global Santander
desenvolvimento de vários projectos.

Universidades,

tem

colaborado

no

Lista de Reitores Portugueses confirmados no II Encontro Internacional
Universia:
- Universidade do Porto: Prof. Marques dos Santos (será um dos responsáveis por
uma mesa, com o tema “a mobilidade universitária”)
- Universidade do Algarve: Prof. João Guerreiro
- Instituto Politécnico de Setúbal: Prof. Armando Pires
- Universidade da Beira Interior: Prof. João Queiroz
- Universidade do Minho: Prof. António Cunha
- Universidade Aberta: Prof. Carlos Reis
- Presidente da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP) e vicepresidente da Universidade Lusíada: Prof. João Redondo
- Universidade Lusíada: Prof. Diamantino Durão
- Universidade Nova de Lisboa: Prof. Antonio Rendas (novo presidente do Conselho
de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)
- Universidade Técnica de Lisboa: Prof. Ramôa Ribeiro
- Universidade de Lisboa: Prof. António Sampaio da Nóvoa
- Universidade de Coimbra: Prof. Fernando Seabra Santos (membro do Conselho
Assessor Internacional)
- Universidade da Madeira: Prof. Jose Manuel Castanheira Costa
- ISCTE / Instituto Universitário de Lisboa: Prof. Luis Recto
- Instituto Politécnico de Bragança: Prof. Sobrinho Teixeira
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Prof. Mascarenhas

Universia
Universia, a maior rede de universidades do mundo, trabalha para oferecer à
comunidade universitária um espaço comum de intercâmbio de conhecimento e
cooperação através da formação, da cultura, da investigação e da colaboração com
a empresa, contribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentável da
sociedade. Para tal, desenvolve projectos com universidades, empresas e
estudantes, com o objectivo de atender as necessidades de pré-universitários,
universitários, estudantes de pós-graduação e docentes. O Universia desenvolve a
sua actividade promovendo acções fora e dentro do espaço virtual e trabalha sobre
quatro linhas estratégicas: Emprego, Formação, Observatório e Redes Sociais.
Actualmente, fazem parte da rede Universia 1.169 instituições de ensino superior
presentes em 23 países e que representam 11,2 milhões de alunos e 888.500
professores.
O apoio ao Universia é uma das áreas de forte actuação da Divisão Global
Santander Universidades do Banco Santander, cujas actividades constituem o eixo
fulcral da Responsabilidade Social do Banco e permite-lhe manter uma relação
estável com o mundo universitário na América Latina, China, Espanha, Estados
Unidos, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Rússia.
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Divisão Global Santander Universidades
A relação que o Banco Santander mantém com o mundo universitário desde 1996
tornou-se parte integrante da sua marca. Já são mais de 800 as instituições
académicas que recebem o apoio do banco na criação de programas de ajudas ao
estudo, projectos docentes, de investigação e actividades para promover a
utilização das novas tecnologias nos campus, ou promover a relação entre a
Universidade e a Empresa, entre outras acções.
O Banco Santander é o banco que mais apoia a comunidade universitária em todo o
mundo, a concessão de mais de 14.000 bolsas e ajudas cada ano para promover o
estudo, a investigação, a inclusão social e a entrada dos estudantes no mercado
laboral são disso exemplo. A entidade bancária colabora no desenvolvimento de
mais de 2.500 projectos universitários.
Santander Universidades em Portugal
O Banco Santander colabora com o mundo universitário português desde 2003.
Actualmente conta com 43 convénios com instituições académicas portuguesas.
Entre os seus projectos destacam-se a concessão de cerca de 300 bolsas e prémios
de mérito académico anuais. Outras iniciativas que se podem destacar são o
Programa de Bolsas Luso-Brasileiras, que une os sistemas universitários português
e brasileiro, e o apoio à Universidade do Porto para o fomento da cultura
empreendedora.

Lisboa, 30 de Março de 2010
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