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Banco Santander concede 388.000 bolsas em três 
anos para estudantes, profissionais e empresários 

 
 

• Só no ano passado, mais de 162.000 estudantes, profissionais e PME receberam 
apoio do banco através do Santander Universidades. 
 

• Desde o início do compromisso com a educação, o empreendedorismo e o 
emprego, há 25 anos, o Banco Santander concedeu mais de 790.000 bolsas e 
apoios com um investimento superior a 2.100 milhões de euros. 
 

Lisboa, 17 de março de 2022 – COMUNICADO DE IMPRENSA 
O Banco Santander apoiou em 2021 mais de 162.000 estudantes, profissionais, projetos 
empresariais e PME através do Santander Universidades, com um investimento de 106 
milhões de euros. 
 
Desta forma, o Banco Santander encerrou os últimos três anos com a atribuição de 388.000 
bolsas e reforça a sua aposta na aprendizagem contínua (Lifelong Learning), privilegiando a 
excelência e a igualdade de oportunidades. Isto representa um aumento de 94% em relação 
ao seu compromisso para este período, em que o banco tinha como meta ajudar 200 mil 
pessoas a progredir através dos seus programas de bolsas, estágios e empreendedorismo. 
 
Só em 2021, mais de 40.600 pessoas acederam a uma bolsa de estudo, investigação ou 
mobilidade académica; mais de 23.100 foram beneficiados por programas de 
empreendedorismo através da iniciativa global Santander X; e quase 98.500 por uma bolsa 
de estágios profissionais e programas de formação de reskilling y upskilling para promover a 
empregabilidade. 
 
Um dos principais fatores que tem marcado os programas desenvolvidos em 2021 no novo 
cenário de emprego após a crise socioeconómica pós-Covid tem sido a importância de 
promover a reciclagem profissional (reskilling) e a necessidade de adquirir novas 
competências (upskilling). E nesse sentido, o Santander tem feito um esforço significativo 
para aumentar a oferta de bolsas, incluindo programas abertos a todos os perfis e idades, 
oferecer roteiros de formação que promovam competências digitais, desenvolvimento das 
competências mais procuradas pelas empresas, acesso aos estudos universitários, excelência 
académica e igualdade de oportunidades. 
 
 
 

https://www.santanderx.com/calls/explorer-portugues?detail=true
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Santander e a sua aposta na educação 
O Banco Santander, líder em banca responsável, mantém um firme compromisso com o 
progresso e o crescimento inclusivo e sustentável com uma aposta pioneira e consolidada 
com a educação, o empreendedorismo e o emprego, que desenvolve há mais de 25 anos 
através do Santander Universidades e que o distingue do resto das entidades financeiras do 
mundo. Desde o seu lançamento, o banco destinou mais de 2.100 milhões de euros e apoiou 
mais de 790.000 estudantes, profissionais e projetos empresariais através de acordos com 
cerca de 1.000 universidades e instituições em 15 países.  
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