Nota de Imprensa

Santander Totta celebra Internacionalização da
Universidade de Coimbra com a atribuição 30 bolsas
de mobilidade internacional



O reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, e o Presidente Executivo do
Banco Santander Totta, António Vieira Monteiro, celebram, a 30 de Abril, o Dia da
Internacionalização da Universidade de Coimbra com a entrega de 30 diplomas aos
bolseiros daquela instituição.

Lisboa, 27 de Abril de 2012 – A entrega dos diplomas será feita pelo reitor da Universidade de
Coimbra, João Gabriel Silva, e o Presidente Executivo do Banco Santander Totta, António Vieira
Monteiro, no Museu da Ciência, em Coimbra, em cerimónia que terá inicio às 11 horas, dia 30 de
Abril.
A relação entre o Banco e a Universidade de Coimbra remonta a 2003, com a criação do Prémio
Universidade de Coimbra e o apoio a Bolsas de Mobilidade para Estudantes e Investigadores,
em Universidades da América Latina e nos PALOP’s.
Este ano, o Banco Santander Totta apoia os estudantes da Universidade de Coimbra com a
atribuição de 30 bolsas nas quais se contam bolsas luso brasileiras, bolsas ibero americanas
tanto para estudantes como para professores e investigadores.
Para além das bolsas referidas acima, a Universidade de Coimbra, em colaboração com o Banco
Santander Totta, tem promovido nos últimos anos, a atribuição de bolsas a estudantes,
investigadores e/ou docentes da UC que pretendam realizar períodos de mobilidade em
universidades parceiras localizadas na América Latina e nos PALOP’s, e a estudantes,
investigadores e/ou docentes provenientes de países da América Latina e de PALOP’s que
pretendam realizar períodos de intercâmbio na Universidade de Coimbra, com o objetivo de
fomentar a cooperação entre estes países. Dada a grande dispersão geográfica do grupo
Santander e a existência de uma Divisão Global Santander Universidades, é possível
transformar todas estas bolsas em programas bilaterais duplicando o valor destes programas
para as Universidades envolvidas. Ou seja, por cada bolsa que distribuir em Portugal, a
Universidade do bolseiro recebe estudantes e investigadores estrangeiros na mesma proporção
que envia.
As bolsas de mobilidade visam criar as condições para promover e intensificar a
internacionalização da Universidade de Coimbra de forma a proporcionar aos seus estudantes
uma formação mais completa e alargada e uma preparação mais adequada às exigências de
uma sociedade dos nossos dias, caracterizada, em grande parte, por uma mudança permanente
e pela globalização das actividades profissionais. Além disso, ajudam a projectar a Universidade
de Coimbra a nível nacional e internacional transformando-a num verdadeiro centro de
mobilidade e firmando o seu prestígio no país e no estrangeiro.
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.

Programa
11.00 h - Recepção aos convidados:
11.10 h – Enquadramento do dia da Internacionalização, Vice-Reitor Joaquim Ramos de
Carvalho
11.30 h – Conferência “Forjar uma Elite, Moldar uma Nação: O Papel de Coimbra na construção
do Brasil”, Prof. Fernando Taveira
12.00 h – Atribuição dos Certificados aos bolseiros
12.15 h – Discurso do Presidente Executivo do Banco Santander Totta
12.30 h – Discurso de Encerramento, Reitor da Universidade de Coimbra
12.50 h - Apontamento Musical
13.00 h – Porto de Honra

Para mais informações contacte: Maria João Soares 91 423 74 87

