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Santander Universidades 
Excelência 17 valores renderam 
prémio ao alferes Hugo Costa 

Tirou o curso de Engenharia Eletrotécnica, mas 
não é um engenheiro qualquer: Hugo Costa (ao 
centro) tem também a patente de alferes e termi-
nou o curso na Academia da Força Aérea com a 
nota mais elevada de entre as dos seus pares. Os 
17 valores de média final valeram ao jovem alferes 
o Prémio Santander Universidades Portugal, atri-
buído peto banco para distinguir o aluno nacional 
do ensino universitário que concluiu o curso com a 
mais elevada classificação na formação militar 
complementar. O prémio foi entregue pelo diretor 
coordenador do Santander Universidades, Marcos 
Soares Ribeiro (à direita) durante a cerimónia de 
abertura solene do ano letivo da Academia da For-
ça Aérea, que contou com a presença do ministro 
da Defesa, João Gomes Cravinho. 
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O Banco Santander Portugal e o 
Dinheiro Vivo fizeram uma parceria 
dirigida ao público universitário. 
Leia aqui as principais notícias e saiba 
mais pormenores em dinheirovivo.pt  

 
  

RECURSOS HUMANOS 

Academia Universidade do Porto: antigos 
alunos são o seu melhor cartão-de-visita 

Universidade criou "embaixadores" para encontrar e reunir antigos alunos espalhados pelo mundo. 
Estes mês, em Paris, juntaram-se 6o atumni, que ali trabalham e residem, e a iniciativa veio para ficar. 
Existem espalhados pelos cinco 
continentes, tanto são portugueses 
como estrangeiros, e muitos deles 
ocupam posições profissionais de 
destaque: os antigos alunos da Uni-
versidade do Porto são um ativo 
que esta instituição acarinha e quer 
cultivar, mesmo quando fora do 
país. Para isso "elege" embaixado-
res seus, organiza reuniões e aceita 
propostas de outros eventos por 
parte dos primeiros - ainda no pas-
sado dia 19 de outubro ocorreu o 
primeiro Encontro Alumni U. Por-
to em Paris. Para o vice-reitor Hél-
der Vasconcelos o contacto perma-
nente com os antigos alunos tem 
uma dupla vantagem: aumenta a 
rede de contactos destes e serve de 
cartão-de-visita para a instituição 
nortenha. 

O "envolvimento o mais alarga-
do possível da U. Porto com os seus 
antigos estudantes residentes no 
estrangeiro" é algo de essencial 
para Hélder Vasconcelos, que além 
de vice-reitor é também responsá-
vel pelo gabinete de apoio aos anti-
gos alunos da U. Porto. É que, na 
sua perspetiva, tal "envolvimento" 
ou contacto "proporciona uma 
fonte de conhecimento muito re-
levante" para aqueles que ainda es-
tão a estudar na universidade nor-
tenha e "dá origem a ensinamen-
tos muito úteis também para os 
que estão a ponderar desempenhar 
atividade profissional fora do país, 
na sequência da formação acadé-
mica que nela receberam". 

Depois, "importa salientar que a 
rede de alumni espalhada pelo 
mundo é uma das mais eficazes 
formas de promover a Universida-
de do Porto para lá das fronteiras 
nacionais", garante o vice-reitor. 
Hélder Vasconcelos considera que 
o sucesso profissional dos alumni 
da U. Porto, em geral, e daqueles es-
tabelecidos no estrangeiro, em par-
ticular, traz à universidade que co-
dirige reconhecimento e afirmação 
"como instituição de ensino e de 
investigação de excelência". 

"Existem, inclusivamente, di-
versos exemplos de antigos alunos 
que ocupam atualmente cargos de 
liderança e de destaque e/ou que já 
foram reconhecidos internacional-
mente com prémios e distinções, o 
que, obviamente, representa um 
motivo de orgulho para a Universi-
dade", remata o responsável. 

Foi a pensar em todas estas van-
tagens que a universidade norte-
nha criou o programa embaixador 
alumni U. Porto, que "tem como 
principal objetivo procurar e iden-
tificar antigos estudantes que se-
jam representantes oficiais e locais 
da Universidade nos países onde re-
sidem". Nas palavras de Hélder 
Vasconcelos, a nomeação destes 
embaixadores permite "criar pon-
tes de ligação com os alumni espa-
lhados pelo mundo e estar, desta 
forma, localmente próximos". 

"A rede de alumni 
espalhada pelo 
mundo é uma das 
mais eficazes formas 
de promover a 
Universidade do 
Porto para lá das 
fronteiras nacionais" 

Ultimamente, têm sido estes em-
baixadores os grandes dinamizado-
res e organizadores dos encontros 
de antigos alunos da U. Porto fora de 
Portugal - e o objetivo é que organi-
zem esta e outras iniciativas de uma 
forma estruturada e reiterada no 
tempo. Neste mês, a embaixadora 
alumni U. Porto em Paris, Mariana 
Maciel, conseguiu localizar e reunir 
seis dezenas de ex-alunos desta uni-
versidade que estão a vivere a traba-
lhar na capital francesa. A sua reu-
nião - que contou com a presença 
do reitor e vice-reitor da U. Porto, 
com os dois mais altos cargos da Em-
baixada de Portugal em França e res-
ponsáveis do Banco Santander, co-
patrocinador da iniciativa enquanto 
parceiro do gabinete de alumni da 
universidade (ver foto ao lado) -
ocorreu a 19 de outubro, onde a di-
versidade foi nota dominante: entre  

os 60 ex-estudantes reunidos esti-
veram representadas 12 das 14 fa-
culdades da universidade nortenha. 

"Este tipo de evento é uma peça 
fundamental na política de relações 
externas da U. Porto" relativamen-
te aos seus antigos estudantes a re-
sidir no estrangeiro. "Prevemos rea-
lizar mais encontros alumni, espe-
cialmente na Europa, durante o 
ano de 2019", avançou o vice-reitor. 
"Para isso, estamos, de momento, a 
receber o apoio dos designados Em-
baixadores alumni U. Porto, que se 
encontram espalhados pelas princi-
pais capitais europeias, e que nos 
vão fazendo chegar propostas de 
novos eventos em moldes seme-
lhantes ao que acabámos de organi-
zar em Paris", explicou. 

Ver notícia mais desenvolvida em 
www.dinheirovivo.pt/seccaokampus-

santander-universidades-2018 

 

  

Os responsáveis que 
estiveram no 
1.° Encontro de Paris foram 
(da esquerda para a direita) 
Carlos Pires, ministro 
Conselheiro da Embaixada 
de Portugal em França, 
Pedro Morgado e Bruno 
Miguel Bento, Santander 
Paris, Maria Clara Martins, 
gabinete alumni U. Porto, 
o sr. Martins, do 
restaurante Le Saint-
-Martin's, António de 
Sousa Pereira, reitor da 
U. Porto, Mariana Maciel, 
embaixadora alumni U. 
Porto em Paris, Jorge 
Torres Pereira, embaixador 
de Portugal em França, e 
Hélder Vasconcelos, vice-
-reitor da U. Porto. 
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