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Eduardo Lourenço vence Prémio Universidade de
Lisboa 2012


Este Prémio tem o apoio do Banco Santander Totta que, no âmbito da sua política de
Responsabilidade Social e do seu apoio ao Ensino Superior, continua a estreitar a
relação com as Universidades

Lisboa, 08 de Março de 2012 – O ensaísta e filósofo Eduardo Lourenço é o vencedor do Prémio
Universidade de Lisboa 2012 que, com o apoio do Banco Santander Totta, reconhece
anualmente uma individualidade que se tenha destacado nas áreas da Ciência e da Cultura.
Eduardo Lourenço é autor de “uma obra vasta e rica, capaz de inspirar os caminhos do futuro na
hora difícil que o país atravessa”. É desta forma que o júri do Prémio se refere ao pensador,
justificando esta distinção pela sua “originalidade e profunda reflexão sobre o significado da
cultura e das constantes históricas de Portugal, na sua inserção nos espaços mais amplos da
Europa e da lusofonia”.
O Prémio Universidade de Lisboa tem um valor pecuniário de 25 mil euros e é atribuído ao
abrigo do acordo de colaboração entre a Universidade e o Banco Santander Totta, para distinguir
uma individualidade portuguesa ou estrangeira pelos trabalhos de reconhecido mérito científico
e/ou cultural, que tenham contribuído de uma forma notável para o progresso da Ciência e da
Cultura, e para a projecção internacional do pais.
O júri é composto por várias personalidades de reconhecido mérito nestas áreas, tendo como
presidente o Reitor da Universidade de Lisboa, António Sampaio da Nóvoa, e como vicepresidente, o Administrador do Banco Santander Totta, Luís Bento dos Santos.
Esta é a 6ª edição do Prémio, que tem vindo a distinguir importantes personalidades, como Maria
Odette Santos Ferreira, António Coutinho, Filipe Duarte Santos, Jorge Miranda e, agora, Eduardo
Lourenço.
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 43 convénios.
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.

