Nota de Imprensa

Banco Santander Totta premeia investigação na
Universidade da Beira Interior


Os Prémios de Mérito Científico 2011 UBI/Santander Totta distinguem os docentes
das cinco faculdades da UBI pela relevância e inovação das suas investigações
científicas nos últimos três anos

Lisboa, 23 de Novembro de 2011 – O Banco Santander Totta entrega amanhã, na
Universidade da Beira Interior (UBI), os Prémios de Mérito Científico aos docentes e
investigadores que se destacaram nos últimos três anos pelo seu mérito científico. A
cerimónia está marcada para as 16h00, no Anfiteatro das Sessões Solenes da UBI, na
Covilhã.
A iniciativa é promovida pelo Instituto Coordenador da Investigação (ICI) da Universidade,
com o apoio do Banco Santander Totta, e distingue o mérito dos investigadores e docentes
nas áreas científicas das Ciências, Engenharias, Ciências Sociais e Humanas, Artes e
Letras e Ciências da Saúde, que compõem cada uma das cinco Faculdades da
Universidade da Beira Interior. Cada Prémio tem o valor pecuniário de 5.000 euros.
Na Faculdade de Ciências, o prémio será atribuído a Paulo Vargas Moniz, pela sua
investigação na área da Física. Na Faculdade de Engenharia, o premiado será João Paulo
da Silva Catalão, pelo seu trabalho na área da electromecânica. Por sua vez, na Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas, a contemplada será a socióloga Johanna Christina
Schouten, enquanto na Faculdade de Artes e Letras, o prémio será atribuído a António
dos Santos Pereira, na área de Letras. A finalizar, na Faculdade de Ciências da Saúde,
Manuel Carlos Loureiro Lemos receberá o prémio pela sua investigação no campo da
medicina.
Os Prémios de Mérito Científico Universidade da Beira Interior/Banco Santander Totta foram
criados com o objectivo de estimular o interesse e a dedicação dos docentes e
investigadores que, no âmbito da sua actividade docente, conjugam actividades de ensino e
investigação, evidenciando-se pelo seu mérito científico e por uma intervenção relevante e
inovadora.
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 2010, o Banco Santander Totta investiu um total de 5,5 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.

