Santander premeia trabalhos de investigação
em Responsabilidade Social

Comunicado de Imprensa

•

As candidaturas decorrem até ao dia 29 de abril.

Lisboa, 21 de Abril de 2016. Estão a decorrer as candidaturas para a 2ª edição do Prémio
Santander de Investigação sobre Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e do Prémio
Santander para o Melhor Ensaio Curto sobre RSC, do Banco Santander. Estes prémios visam
distinguir trabalhos sobre o retorno económico e social da responsabilidade social e suas
oportunidades empresariais.
O Prémio Santander Investigação sobre RSC, organizado pela Rede de Cátedras Santander
RSC e Universidade de Malága e Castilla - La Mancha, promovido pela Área de
Sustentabilidade do Banco Santander e pelo Santander Universidades, pretende divulgar
internacionalmente as pesquisas realizadas no âmbito académico, empresarial e público da
RSC. Podem candidatar-se investigadores, professores e estudantes de Espanha, Portugal e
da América Latina.
Este galardão tem como recompensa um valor de 5.000 euros para o grande vencedor e
2.000 euros para o 2º premiado.
O Prémio Santander para o Melhor Ensaio Curto sobre RSC, organizado pelas Cátedras
Santander RSC da Universidade de Málaga e de Castilla - La Mancha, visa distinguir os cinco
melhores trabalhos nas áreas económica, social e ambiental da RSC. Os candidatos a este
galardão devem ser universitários, professores ou investigadores ibero-americanos com
projetos inéditos nesta área.
O 1º classificado recebe 5.000 euros e os restantes quatro 500 euros cada.
As candidaturas terminam no próximo dia 29 de abril. Os regulamentos estão disponíveis em
www.catedrasrscsantander.com.
O Banco Santander é a empresa que mais investe no apoio à educação a nível mundial
(Relatório Varkey/UNESCO-Fortune 500). Esta iniciativa é desenvolvida pelo Santander
Universidades, que colabora com mais de 1.200 universidades e instituições académicas em
todo o mundo, sendo 45 delas portuguesas. Para mais informações aceda a
www.santander.com/universidades.
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