
 

BCSD PORTUGAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

SANTANDER TOTTA 

 

APOSTAR NO CONHECIMENTO UNIVERSITÁRIO 

Uma porta para o mundo Universia 

 

EMPRESA 

 

O Santander Totta nasceu em Janeiro de 2005, após a reorganização societária de três 

bancos comerciais: o Banco Totta & Açores, o Crédito Predial Português e o Banco 

Santander Portugal.  

 

O Santander Totta, com cerca de 1,8 milhões de clientes e 663 balcões espalhados por 

todo o país, detém aproximadamente 11 por cento de quota no sistema bancário 

português. É o terceiro banco privado em termos de activos e o segundo por resultados, 

actuando no mercado com duas marcas comerciais, o Totta, com 525 agências e o 

Santander com 138 agências. 

 

A responsabilidade social corporativa gera valor para a empresa e para a sociedade. É 

assumida pelo Grupo como uma filosofia de gestão que procura satisfazer as expectativas 

que os diferentes grupos de interesse (accionistas, empregados, clientes e sociedade) 

representam. A política de responsabilidade corporativa do Santander Totta centrou-se 

nos últimos anos no âmbito do conhecimento e do ensino universitário, tendo outras 

áreas de actuação, como a solidariedade social, o ambiente e também a arte e a cultura, 

a saúde e o desporto. 
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PROJECTO 

 

O Portal Universia – www.universia.pt – nasceu a 2 de Maio de 2002, com a assinatura de 

protocolos com universidades públicas e privadas, abrangendo actualmente a grande 

maioria do colectivo universitário português, num universo de 19 universidades. Integra a 

maior, melhor e mais abrangente informação universitária, reunindo desde informação de 

agenda académica, imprensa especializada, até cursos, passando ainda pela área 

internacional, sendo líder na prestação do serviço de informação on-line para a população 

académica portuguesa. 

 

O Portal Universia definiu como missão para Portugal a criação de projectos de valor 

acrescentado e para os quais a inovação e a excelência são primordiais. É neste âmbito 

que surge o conceito e a consequente criação das Salas Universia nas universidades 

portuguesas. 

 

A parceria com o Santander Totta é uma ligação de excelência, pois este Grupo possui 

uma cultura completamente voltada para a comunidade universitária. A aliança daqui 

resultante favorece a existência de condições excepcionais para a realização de diversos 

projectos conjuntos. O Universia é um dos pilares fundamentais na colaboração 

estratégica que o Grupo Santander mantém há nove anos com o mundo universitário, 

bem como um dos vértices do Plano de Responsabilidade Social Corporativa da entidade 

financeira, ao qual destina 2,7 por cento do seu benefício líquido. Em 2004, o Grupo 

Santander destinou 60 milhões de euros ao patrocínio de projectos académicos, de 

investigação e tecnológicos, em apoio à educação superior.  

 

ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES 

 

Há muitos exemplos para demonstrar as repercussões deste projecto. O mais notório será 

o facto de, após três anos de actividade, o Universia ter evoluído de portal a uma rede de 

cooperação universitária. Representativo da sua dimensão foi igualmente o “I Encontro 

Internacional de Reitores”, que contou com a maior participação de reitores da 

comunidade universitária. Ainda na vertente internacional, a entrada de um novo país 
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para a Rede Universia foi muito relevante, tendo sido lançado no passado dia 7 de 

Novembro de 2005 o Universia Uruguai, o 11.º país aderente. 

 

A continuação da abertura de Salas Universia comprova igualmente o compromisso 

assumido pelo Universia em Portugal de contribuir para a sociedade do conhecimento, 

disponibilizando acessos à Internet e meios informáticos. Este ano foi abrangida toda a 

área geográfica do país, incluindo os Açores, região autónoma que ainda não beneficiava 

deste projecto. As salas Universia são espaços compostos por 20 máquinas (ou em casos 

excepcionais por dez) em pleno funcionamento e com acesso à Internet, que possuem 

diversas configurações de arquitectura em rede, nomeadamente wireless e meios de 

impressão, além de uma panóplia de ferramentas apropriadas à utilização e produção de 

conteúdos científicos, adequadas aos campus em que estão inseridas, de modo a 

beneficiar os alunos, nas suas necessidades tecnológicas mais básicas. Foram instaladas 

cerca de mil máquinas com ligação à Internet nas 46 salas criadas nos campus 

portugueses. 

 

Por outro lado, destaca-se o Universia Emprego, que reúne mais de 7.500 currículos de 

jovens universitários – uma média de 250 currículos novos todos os meses – com 

actualização diária de conteúdos e ofertas de emprego inscritas em áreas de destaque. 

Destina-se a todos os elementos da comunidade académica, com uma forte aposta na 

inserção de recém-licenciados e sua ligação ao mercado de trabalho. Tem como parceiros 

as principais empresas de recursos humanos e de formação do país, com créditos na 

selecção dos melhores profissionais para clientes com elevados graus de exigência. O 

Directório de Docentes deve igualmente ser destacado, pois representa o contínuo 

investimento que o Portal Universia faz na sua comunidade académica e na 

disponibilização de recursos que possibilitem a melhoria das condições de investigação e 

trabalho dos docentes das instituições de Ensino Superior. 

 

Uma das fortes apostas do Universia este ano foi o Guia Internacional das Universidades, 

uma área fundamental do portal para quem pretende conhecer o panorama internacional 

na área do Ensino Superior. Os utilizadores têm acesso a uma listagem actualizada de 

todas as Universidades e Instituições do Ensino Superior do mundo organizadas 

geograficamente por continente e país. 
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RESULTADOS 

 

As salas Universia recebem diariamente muitas visitas de alunos universitários já 

fidelizados, que procuram um espaço com ligação à Internet onde possam realizar de 

forma gratuita as pesquisas para os seus trabalhos universitários, com base nas diversas 

aplicações do Windows XP, gravar e imprimir as suas pesquisas e aceder aos serviços que 

o Universia disponibiliza. Algumas salas são ainda visitadas por funcionários e docentes 

universitários e, em casos específicos, por alunos pré-universitários que vivem ou 

estudam nas imediações de alguns campus. As cerca de mil máquinas instaladas nas 

salas são utilizadas por cerca de quatro mil utilizadores por dia.  

 

O propósito de apoiar o portal de referência no mundo universitário foi conseguido pelo 

Grupo Santander. O caminho traçado para o futuro do projecto é a consolidação do 

Universia como rede de cooperação universitária. Para tal, é necessário criar projectos 

que integrem a colaboração entre universidades, as administrações públicas, instituições 

sociais e as empresas. Fomentar a criação e o desenvolvimento do espaço ibero--

americano de educação superior é outro dos objectivos assumidos.  

 

Mais informações em:        

www.santandertotta.pt 

www.universia.pt 

 


