Santander Totta e UBI firmam parceria estratégica para os
próximos 5 anos
O Banco Santander Totta e a Universidade da Beira Interior (UBI) assinaram no dia 30
de Abril, Dia da Universidade, um acordo de colaboração para os próximos 5 anos,
que vai permitir o apoio do Banco a vários projectos da Universidade e a
disponibilização do Cartão Universitário Inteligente a toda a comunidade universitária.

Esta parceria vai permitir também o reforço dos apoios em termos de mobilidade dos
estudantes através de concessão de mais bolsas Luso-Brasileiras de mobilidade, o
financiamento parcial de uma cátedra internacional, a atribuição de prémios de mérito
científico em todas as Faculdades e um apoio financeiro significativo destinado a
projectos estratégicos da Universidade, a definir pela Comissão de Acompanhamento do
Convénio, para além do apoio prestado pelo Banco à estratégia de internacionalização
da UBI, com ênfase para Espanha e América Latina.

Com o Cartão Universitário Inteligente, o Santander Totta passa a ter a exclusividade nos
cartões de identificação na UBI, beneficiando toda a população universitária que, para
além de um simples cartão de identificação, passa a usufruir de um dispositivo com várias
funcionalidades tecnológicas, como controlo de acesso (a computadores, estacionamento,
recintos e gabinetes), controlo de assiduidade, registo de empréstimos em bibliotecas,
pagamento interno (porta-moedas), multibanco, etc. Isto é possível através das
características inovadoras do Cartão, que incluem: chip de contacto (Java card), chip de
proximidade, código de barras, banda magnética e identificação totalmente dedicada à UBI.

O Banco Santander Totta é já conhecido em Portugal como o “Banco das Universidades”,
tendo 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. Tem também a maior rede de internet universitária – a Universia –
que irá realizar em Maio, no México, um encontro de mais de 1.000 universidades e contará
com a presença de 600 reitores oriundos de todo o mundo.
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