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Promoção decisiva do Espaço Ibero-americano do Conhecimento com a incorporação do Banco 

Santander 
 

Com a assinatura da sua adesão à “Aliança para a Mobilidade Acadêmica Ibero-americana”, o 
Banco Santander é a primeira empresa a juntar-se à aposta da Secretaria Geral Ibero-americana 
para promover a mobilidade de estudantes, professores e investigados nos países ibero-
americanos. Durante a assinatura, a Secretária Geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan e o 
Conselheiro Delegado do Banco Santander, José Antonio Álvarez, destacaram o papel da Aliança 
no fortalecimento do tecido acadêmico e a sua contribuição para o crescimento sustentável e 
também para a redução da desigualdade na região. 
 
Mais de dois terços da população universitária latino-americana é a primeira geração da família 
que pode aceder à educação superior. Isto representa um potencial sem igual para que a 
educação dê um salto qualitativo e contribua para reduzir a persistente desigualdade na 
distribuição de oportunidades na América Latina. 
 
A Aliança para a Mobilidade Acadêmica Ibero-americana permitirá juntar os recursos necessários 
para apoiar a ação de intercâmbio acadêmico mais ambiciosa criada até à data na região. 
Coordenada pela Secretaria Geral Ibero-americana, prevê que até o ano 2020 pelo menos 200.000 
estudantes, professores e investigadores ibero-americanos possam alargar os seus estudos e 
conhecimentos em outros países da Comunidade. Para contribuir aos intercâmbios acadêmicos, 
Banco Santander, através de Santander Universidades, compromete-se a entregar 40.000 bolsas 
de estudo até 2018. 
 
“A educação é indispensável para gerar oportunidades individuais, mas também beneficia famílias 
e coletividades. Por isso, a adesão de hoje é apenas o início”, afirmou a Secretária Geral Ibero-
americana, Rebeca Grynspan, durante a assinatura. “O Banco Santander é um exemplo de como o 
setor privado pode apostar num bem comum como a educação, e estou convencida de que outros 
se juntarão ao nosso esforço, para que todos fiquemos a ganhar”, acrescentou. 
 
Pela primeira vez, um número significativo de pessoas poderá realizar um período de estudos ou 
uma prática laboral noutro país. Assim, a Aliança é uma aposta no talento como novo capital do 
mundo e contribui para fortalecer o Espaço Ibero-americano do Conhecimento e as sociedades 
ibero-americanas. 
 
O Conselheiro Delegado do Banco Santander, José Antonio Álvarez, reiterou o compromisso do 
Banco com a educação na Ibero-América: “Em 2014 destinámos 110 milhões de euros para apoiar 
projetos acadêmicos, científicos e tecnológicos nas Universidades Ibero-americanas, ajudando a 
sua modernização, processos de transferência e internacionalização. Menção especial merece o 
nosso apoio financeiro a programas de bolsas, das quais só em 2014 foram beneficiários 7.000 
universitários da América Latina.” 
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Graças aos recursos necessários para a sua primeira fase de implementação, a Secretaria Geral 
Ibero-americana está a cumprir em menos de meio ano um mandato chave da XXIV Cúpula Ibero-
americana (8 e 9 de dezembro de 2014, Veracruz, México), em particular a mobilidade acadêmica. 
 
Ligantes de interesse: 
 
Declaração de Veracruz: 
http://www.segib.org/sites/default/files/1.Declaracion%20Veracruz%20JEG-E.pdf 
 

A Secretaria Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo na 

preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de levar a cabo os mandatos que se derivam das Cúpulas e Reuniões 

Ibero-americanas. Trabalha com 22 países ibero-americanos para conseguir o fortalecimento da comunidade ibero-americana, 

promovendo a cooperação e a educação, a coesão social, a inovação e a cultura em ambos os países de língua hispânica e 

portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital 

Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 

 

Contato para meios: 

Marcelo Risi, Chefe de imprensa 

MRisi@segib.org 

(+34) 91 590 1980 ext. 2337 

 
Banco Santander apoia estas iniciativas acadêmicas através de Santander Universidades, que mantém acordos de colaboração com 

quase 1.200 universidades e centros de investigação de todo o mundo – 825 delas na América Latina e Portugal – e apoia mais de 4.500 

projetos universitários anualmente. Em 2014 entregou 28.443 bolsas, ajudas ao estudo e práticas profissionais e até 2018 terá investido 

1.700 milhões de euros em projetos e iniciativas universitárias. Mais informação em http://www.santander.com/universidades 
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