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Santander Totta distingue estudantes de mobilidade na
Universidade do Porto


No presente ano lectivo, 70 estudantes portugueses e estrangeiros participaram no
programa de mobilidade da Universidade do Porto



Instituído em 2007 pelo Banco Santander Totta, mais de 400 estudantes já cruzaram
o Atlântico ao abrigo deste Programa, para estudar num país e num continente
diferente

Lisboa, 29 de Maio de 2012 – No Dia da Internacionalização da Universidade do Porto, o Banco
Santander Totta homenageou os 70 estudantes que participaram, este ano lectivo, no programa
de mobilidade internacional entre a Universidade do Porto e Universidades da América do Sul.
A cerimónia de entrega dos certificados realizou-se ontem, no salão nobre da Universidade do
Porto, e contou com a presença do Reitor da Universidade do Porto, José Marques dos Santos,
e do Administrador do Banco Santander Totta Luís Bento dos Santos.
Ao todo, desde o início do programa, em 2007, mais de 400 estudantes dos dois lados do
Atlântico beneficiaram do protocolo de colaboração entre o Banco Santander e a Universidade
do Porto. 163 estudantes da Universidade do Porto realizaram um período de mobilidade em
universidades da América do Sul, especialmente do Brasil e da Argentina, enquanto que 253
jovens sul-americanos fizeram o caminho inverso como bolseiros do Programa Santander
Universidades.
O programa de bolsas de mobilidade é uma parte importante do apoio do Banco Santander ao
Ensino Superior, tendo sido criado para reforçar a mobilidade e intercâmbio de estudantes entre
universidades ibero-americanas, uma condição que o Banco considera necessária para a
construção de um espaço ibero-americano do conhecimento socialmente responsável.
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 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.

