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COOPERAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

EMPRESA 

O Santander Totta, com 5 900 empregados, cerca de dois milhões de clientes e 

mais de 700 balcões espalhados por todo o país, detém aproximadamente 12% de 

quota no sistema bancário português.  

 

O banco obteve os mais recentes prémios de “Melhor Banco em Portugal” atribuídos 

pelas prestigiadas revistas Euromoney, Exame e Global Finance e o prémio de 

“Banco do Ano” atribuído pela revista The Banker. 

 

O Santander Totta faz parte do grupo Santander que no final de 2009 era o 

primeiro banco da zona euro por capitalização bolsista e o terceiro do mundo por 

resultados. O Santander detém 90 milhões de clientes, mais de 13 660 balcões – 

mais que qualquer outro banco internacional – e mais de 170 mil empregados. 

 

ENVOLVIMENTO 

A participação do Banco Santander como mecenas do Universia garante o 

funcionamento ao proporcionar todos os recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos para o seu lançamento e apoio à gestão do projecto. As universidades 

também participam na sociedade, tendo associada uma percentagem no capital 

social desta por uma doação do Banco Santander. Esta percentagem é calculada 

pelo peso que cada instituição tem no colectivo universitário nacional. 

 

Desde a sua criação, em 2000, 1 169 universidades aderiram a este ambicioso 

projecto de ensino superior, que nos últimos anos aumentou o seu âmbito de 
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actuação para 23 países: Portugal, Espanha e países da América Latina, entre os 

quais Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Porto Rico e Venezuela. 

 

O Conselho de Administração é composto por 11 Universidades portuguesas, 

estando como Vice-Presidente o Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, 

Professor Seabra Santos. O Universia em Portugal possui ainda uma Comissão 

Executiva, onde as universidades também estão representadas com cinco 

instituições. 

 

OBJECTIVOS 

›› Servir de plataforma para a difusão da experiência empresarial no meio 

universitário através de suportes digitais e eventos; 

›› Facilitar a professores e a investigadores canais de comunicação com as 

empresas e instituições para o desenvolvimento empresarial dos resultados de 

investigação; 

›› Criar espaços físicos e virtuais de debate e reflexão sobre tendências no Ensino 

Superior que impliquem todos os agentes envolvidos (empresas, instituições, 

universidades, entre outras); 

›› Desenvolver plataformas de participação sobre temas de interesse para 

universitários (ambientes virtuais, sociais, chats, blogs, concursos, entre outras). 

 

ACTIVIDADES 

A Rede Universia assentou a sua estratégia no período de 2008-2010 em quatro 

eixos a favor da Educação Superior, onde a aposta em novos projectos tem sido 

primordial: formação, emprego, observatório e redes sociais. 

 

Formação:  

›› Entre os conteúdos mais relevantes destacamos, na área da formação, o 

Universia Orienta – Feira Virtual de Orientação Universitária, o portal de cursos, o 

Universia Vídeos e como serviços a Agenda Universia, onde é possível encontrar 

todos os eventos que acontecem nas Instituições de Ensino Superior Portuguesas.   



 

BCSD PORTUGAL 3 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

Emprego:  

›› O desenvolvimento de uma plataforma tridimensional – a Bolsa Virtual de 

Emprego Universia – em Dezembro de 2007, já com a realização de cinco edições 

em Portugal, permitiu ao Universia proporcionar ao mundo empresarial uma 

ferramenta de contacto com os jovens finalistas, de uma forma muito interactiva e 

dinâmica. Em Maio de 2010 estreámos este formato com a vertente de 

empreendedorismo, com a realização da 1ª edição da Bolsa Virtual de Emprego e 

empreendedorismo Universia, que contou com mais de 300 mil páginas vistas e 

com um tempo médio de visita de nove minutos, no espaço de 15 dias que esteve 

on line.  

 

Observatório: 

›› A organização de Encontros nacionais e internacionais de Reitores tem sido uma 

prática do Universia desde a sua génese.  

Redes Sociais: 

›› A aposta em concursos para fomentar a participação do estudante universitário, 

tanto na área do talento criativo: concursos de design, de fotografias e de bandas 

universitárias, como na área do desporto, através da organização de torneios de 

futebol universitários nacionais, onde, além da competição inerente, o convívio 

entre os pares é fundamental.  

 

DIFICULDADES 

Entre as dificuldades identificadas podemos destacar que somos uma empresa que 

desenvolve a sua actividade profissional em vários âmbitos institucionais com fins, 

objectivos e quantificação de resultados diferentes: o Banco Santander, as 

universidades e o mundo empresarial, e a coexistência dessas realidades distintas 

traz sempre um acréscimo de dificuldade, em termos operacionais. 

 

Pertencer a uma rede de 23 países, com distintas realidades geográficas, 

económicas, sociais e linguísticas, também se pode considerar uma dificuldade no 

momento de gerir os projectos comuns e a rotina diária a que estamos sujeitos. No 
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entanto, esta dificuldade ajuda-nos a criar equipas multidisciplinares, permitindo-

nos assim partilhar conhecimento que enriquece a nossa actividade e contribui para 

atingir uma perspectiva global dos objectivos a que propomos alcançar. 

 

RESULTADOS 

Somos a referência internacional de responsabilidade social corporativa do Banco 

Santander por formarmos a maior rede de língua hispânica e portuguesa que 

impulsiona o espaço ibero-americano de conhecimento.  

 

Fomentamos a cooperação universitária e a relação universidade-empresa e 

divulgamos todas as actividades universitárias tanto para o âmbito universitário 

como para os agentes da sociedade de conhecimento de outros países e culturas. 

 

 


