Nota de Imprensa
Santander Totta investe 5,5 milhões de euros em
projectos de Sustentabilidade em 2013


Dez anos após o arranque do Programa Santander Universidades em Portugal, o Ensino
Superior é a grande aposta do Banco na área da Sustentabilidade, tendo actualmente 46
acordos com instituições de Ensino Superior



A promoção de boas práticas ambientais, o envolvimento com a comunidade e a
implementação de medidas para os colaboradores estão também em destaque

Lisboa, 11 de Junho de 2014 – No ano de 2013, o Banco Santander Totta investiu 5,5 milhões
de euros em matéria de Responsabilidade Social, mantendo o especial foco no apoio ao Ensino
e Conhecimento e, em particular, ao Ensino Superior. As áreas social e ambiental foram também
eixos importantes da actuação sustentável do Banco.
Estas e outras informações podem ser consultadas no Relatório de Sustentabilidade que o
Banco acaba de lançar, para dar a conhecer aos stakeholders as suas actividades e
desempenho durante o último ano.
O apoio do Santander Totta ao Ensino Superior materializa-se através dos convénios que o
Banco tem com as Universidades e os Politécnicos portugueses. Actualmente, o Banco tem
acordos com 46 instituições, que permitiram apoiar, no ano anterior, várias iniciativas, como
projectos de empreendedorismo, a entrega de prémios de mérito, e a concessão de bolsas de
estudos e de mobilidade.
O ano de 2013 ficou marcado pela comemoração dos 10 anos do Programa Santander
Universidades em Portugal. Ao longo de dez anos, o Banco investiu 26 milhões de euros nesta
área, através da entrega de 1.500 bolsas de mobilidade internacional e de 450 prémios de mérito
científico e académico.
No plano ambiental, e dentro do Plano de Eficiência Energética do Santander Totta, registou-se
uma redução de 9% em emissões de CO2, face a 2012, e uma redução de 5% no consumo de
electricidade e de 7% no consumo de papel. Relativamente a 2005, altura em que o Banco
iniciou a medição do seu desempenho ambiental, a emissão de gases com efeito de estufa
(GEE) reduziu-se para quase metade, o consumo de água reduziu 57% e o de energia 33%,
enquanto o consumo de papel baixou 16%.
De modo a continuar a reduzir a pegada de carbono, o Santander Totta conta actualmente com
20 centrais de microgeracao já instaladas. A implementação de medidas de racionalização
energética nos edifícios centrais e balcões, uma política de mobilidade assente em menos
viagens e mais reuniões “virtuais”, que aumentaram 13%, e a promoção de energias renováveis,
são outras das medidas em destaque.
O Relatório retrata ainda o compromisso que o Banco assumiu em contribuir para o
desenvolvimento económico e social da comunidade onde está inserido, através de
projectos que promovem o bem-estar e inclusão social, literacia financeira, o empreendedorismo,

a cultura e meio ambiente. Ao longo do ano, o Banco apoiou várias iniciativas de cariz solidário,
e contou em algumas delas com a presença dos colaboradores do Banco.
Na relação com os seus Colaboradores, o Banco continuou a implementar medidas de
conciliação da vida pessoal e profissional e introduziu um conjunto de apoios aos colaboradores
e às suas famílias em áreas como a educação, os transportes, a saúde e o bem-estar. Em 2013,
a Fundación Màs Familia renovou a certificação do Banco como Empresa Familiarmente
Responsável.

